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1. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU TECHNOLOGICZNEGO
W KONTEKŚCIE EKSPANSJI PRODUKTÓW CHIŃSKICH
Zuzanna Domagała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Studenckie Koło SKN EUrope
ul. Aleja Niepodległości 10, Poznań
E-mail: domagalazuzanna7@gmail.com
Laura Wróblewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Studenckie Koło SKN EUrope
ul. Aleja Niepodległości 10, Poznań
E-mail: laura.wroblewska98@gmail.com
1. Wstęp
Dynamiczny rozwój rynku Chińskiego na przestrzeni ostatnich lat sprzyja produkcji
różnorodnych produktów oraz powstawaniu nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.
Rynek Kraju Środka zmienia wizerunek, w związku z tym definiowanie go mianem “fabryki
świata” wydaje się anachroniczne.
W maju 2015 roku władze chińskie przyjęły dziesięcioletnią strategię nazwaną Made
in China 2025. Zakłada ona wyprowadzenie kraju na wiodące pozycje pod względem
technologicznym. Podstawowym celem strategii stała się zmiana priorytetów, zgodnie
z którymi Chiny mają stać się gospodarką inwestycyjną, nie produkcyjną, co wiąże się
z przekierowaniem gospodarki konsumpcyjnej w stronę gospodarki innowacyjnej, opartej na
patentach, wynalazkach sprowadzonych z zewnątrz i umiejętnie zaadoptowanych.
[Góralczyk, 2019].
W ramach programu Made in China 2025 obrano trzy równoległe strategie: głębokie
przeobrażenia w alokacji środków (na rzecz wysokich technologii); szerokie
rozpowszechnianie dostępnych technologii, szczególnie w te dziedziny i obszary, gdzie ich
brak (w tym patenty); odkrywanie nowych produktów (start-upy) oraz innowacyjne sposoby
wytwarzania [Góralczyk 2019].
Ponadto wojna gospodarcza toczona pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami,
nakładanie ceł odpowiednio na produkty amerykańskie wprowadzane na rynek chiński
i produkty chińskie wprowadzane na rynek amerykański zaowocowały wzmocnieniem rynku
chińskiego.
Świadome swej siły ekonomicznej Chiny zaczynają wykorzystać potencjał
gospodarczy i inwestycje - jak Nowy Jedwabny Szlak - do eksportowania swych wpływów
politycznych i usunięcia wpływów Stanów Zjednoczonych z Azji. Co więcej, traktując biznes
9
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jako “potężne ramię państwa” traktują go jako narzędzie konfrontacji z gospodarczą
konkurencją.
Z drugiej strony, na zmiany standaryzacji produkcji wpływ miały akcje społeczne
prowadzone wśród potencjalnych konsumentów rynków zewnętrznych, w ramach których
zwracano uwagę na niehumanitarne, ukierunkowane na wyzysk traktowanie pracowników.
Z rynków amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich wycofano 1,5 mln zabawek, a Meglena
Kunewa, unijna komisarz bezpieczeństwa konsumenckiego, nie wyklucza zablokowania
rynku unijnego dla eksportu z Chin. Produkty “Made in China” zaczęły być prezentowane
potencjalnym klientom nie tylko jako produkty niskiej wartości, ale też szkodliwe dla
zdrowia, wytwarzane często kosztem wyzysku kapitału pracowniczego.
Państwo Środka wydaje się w tej sytuacji brnąć na przekór i otwierać własnym
przedsiębiorcom drzwi rozwoju. Popierana przez państwo innowacyjność, polityka “produkcji
patentów” zaowocowały rozwojem przedsiębiorstw specjalizujących się w branży IT.
Ukierunkowana ideologicznie strategia nie tylko silnego, ale też niezależnego rynku,
wzrastająca konkurencyjność względem rynków zewnętrznych i wyspecjalizowanie się Chin
w produkcji oraz tworzeniu innowacyjnych technologii, staje się kołem zamachowym
mniejszych i większych przedsiębiorstw, czego przykładem może być coraz popularniejsza
firma Xiaomi.
Artykuł ma na celu przedstawienie prognozy rozwoju rynku technologicznego
w kontekście ekspansji produktów chińskich w oparciu o case study chińskiej firmy Xiaomi
oraz rozmowę z praktykiem biznesu.
2. Case Study firmy Xiaomi
Xiaomi to Chińska firma założona w 2010 roku przez Lei Jun, który wcześniej był
dyrektorem generalnym Kingsoft Lei Jun. Pierwszym produktem firmy było oprogramowanie
MIUI, czyli zmodyfikowana wersja Androida. Oprogramowanie można było wgrać na wiele
urządzeń, aby odświeżyć ich densing, uruchomić nowe funkcje, lub ożywić telefony, których
oprogramowania nie były już wspierane przez ich producentów. Oferowane oprogramowanie
było klarowne i minimalistyczne.
Założeniem Xiaomi było tworzyć telefony, które mogę rywalizować z urządzeniami
flagowymi innych producentów na rynku światowym. Głównym hasłem były tanie produkty
o wysokiej jakości, dlatego od początku Chińczycy nie mieli zamiaru narzucać marży wyższej
niż 5%.
Litery „MI” widoczne w logo firmy oznaczają „Mobilny Internet”. Można je też
odczytywać jako „Mission Impossible”, ponieważ na wczesnym etapie działalności firma
Xiaomi napotykała wiele trudności, które były pozornie niemożliwe do przezwyciężenia.
[www.mi.com/pl/about/ 2019]
2.1. Oprogramowanie MIU
Jak zostało już zaznaczone, pierwszym produktem wprowadzonym przez Xiaomi było
oprogramowanie MIU, które wykorzystywane jest we wszystkich smartphonach firmy
i cieszy się ogromnym uznaniem wśród użytkowników.
Najważniejszą cechą systemu, jest wsparcie twórców. Aktualizacje udostępniane są co
tydzień. Dzięki stałemu rozwojowi, MIUI jest bardzo stabilną platformą, której najważniejszą
10

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

cechą są szybkość działania i intuicyjność. MIUI dystrybuowane jest w Chinach. Firma
Xiaomi prowadzi również anglojęzyczne wsparcie na swoim oficjalnym forum. Udostępnia
międzynarodowe wersje oprogramowania nazwane ROMGlobal, mające dostęp do usług
Google, które niedostępne są z przyczyn prawnych w wersji Chińskiej.
[www.miuipolska.pl/miui-2/, 2019]
W MIUI nawigacja pomiędzy aplikacjami odbywała się bezpośrednio z pulpitów.
Niemożliwym było używanie znanego z Androida „app drawera", czyli menu, które po
rozwinięciu pozwala na dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w systemie. Mimo
że, dzięki segmentacji za pomocą folderów, możliwości konfiguracji były ogromne, nie
wszyscy konsumenci byli zadowoleni z proponowanego przez firmę rozwiązania.
W konsekwencji sam interfejs przeważał nad decyzją o rezygnacji z zakupu telefonów
Xiaomi. Niedogodność została zażegnana i od września 2019 roku każdy właściciel
smartphonu, który otrzymał aktualizację swojego urządzenia do wersji systemu MIUI 11
dostał możliwość wyboru interfejsu.
2.2. Produkty Xiaomi
W roku 2019 firma oferuje ponad 2000 produktów, sprzedawanych w 80 krajach.
Tylko na polskiej stronie producenta dostępnych jest, poza smartphonami, niemal 60
inteligentnych urządzeń. Wśród nich znaleźć można: elektryczne hulajnogi, smartbandy,
odkurzacze oraz wiele innych, które nie są kojarzone z firmą specjalizującą się w produkcji
telefonów.
Xiaomi zdaje sobie sprawę, że smart domy i ekosystemy są coraz popularniejsze.
Konsumenci decydują się na coraz nowocześniejsze rozwiązania. Podążająca za trendem
rynkowym firma proponuje inteligentne rozwiązania w przystępnej cenie. Równocześnie
zabiega, by każdy produkt był kompatybilny z pozostałymi. Przykładem są czujniki okien
i drzwi Mi Smart Window&Door Sensor, które mogą służyć jako sygnalizatory dźwiękowe
w funkcji zabezpieczenia, jak również ułatwić nam oszczędzanie energii. Dzięki temu, że
czujniki można połączyć z oczyszczaczem powietrza Xiaomi, możliwe jest kontrolowanie
jego działania. System, automatycznie wyłączy oczyszczacz powietrza, jeżeli czujnik
wykryje, że okno zostało otwarte i bezcelowe jest dalsze działanie urządzenia. Analogicznie
działają inteligentne żarówki połączone z czujnikami Xiaomi. W pomieszczeniu
automatycznie zapala się światło w chwili, gdy do niego wchodzimy i wyłącza się
z momentem jego opuszczenia. Dzięki temu, że firma cały czas proponuje nowe produkty,
możemy niemal wszystkie sprzęty w domu obsługiwać za pomocą aplikacji.
Xiaomi wspiera również klientów zainteresowanych zdrowym stylem życia. Dzięki
technologicznym rozwiązaniom klienci Xiaomi kontrolują ilość kroków wykonywanych
danego dnia, oceniają jakość snu, monitorują ilość pitej wody oraz wysokość ciśnienia. Firma
wprowadziła również wagę Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, która posiada
zaawansowany czujnik pozwalający określić wagę oraz poziom tkanki tłuszczowej w ciele
z dokładnością do 50g.
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2.3. Wyniki sprzedaży Xiaomi
W 2018 roku przychody Xiaomi wyniosły 174,915 mld juanów, co oznacza wzrost
o 52,6% w zestawieniu z rokiem poprzednim. Z kolei całoroczny zysk koncernu osiągnął
poziom 13,477 mld juanów.
W zestawieniu z rokiem 2017 wpływy ze sprzedaży międzynarodowej w roku 2018 wzrosły
o 118%. Koncern zaznacza, że w całym 2018 roku sprzedał 118,7 mln sztuk urządzeń, co
oznacza wzrost rok do roku o 30 proc. [PS]
2.4. Rynki
Xiaomi prężnie rozwija się w ponad 80 krajach. Zauważono, że Xiaomi radził sobie
wyjątkowo dobrze na kilku rynkach w Europie Zachodniej, w szczególności w Hiszpanii,
Słowacji czy na Ukrainie. Stara seria Redmi, która obecnie jest odrębną marką, nadal
przodowała na rynkach wschodzących jak na przykład Indie. [www.bgr.in/news/xiaomiranks-4th-in-top-5-smartphone-companies-globally-in-2018-idc-768890/, 2019]
2.5. Marketing
Xiaomi jako jedna z najbardziej skoncentrowanych na użytkowniku firm z branży
mobilno-internetowej nieustannie stara się przekraczać granice, oferując innowacyjne
rozwiązania w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług. [www.mi.com/pl/about/, 2019]
Chińskie Apple - tak właśnie na początku swojego istnienia była postrzegana firma
Xiaomi. Już od pierwszego modelu Mi 1 wiele osób dostrzegło podobieństwo do iPhone'ów.
I chociaż dzisiaj właściwie wszystkie urządzenia są do siebie bardzo podobne, a jedyne, co je
rozróżnia to tylni aparat i wielkość noch’a, to wtedy nie było to aż tak spotykaną praktyką.
Ponadto w trakcie prezentacji nowych produktów założyciel Xiaomi ubiera się
podobnie jak Steve Jobs - niebieskie jeansy i czarną górę: koszule, koszulki lub marynarki.
Podobieństwo nie jest przypadkowe. Na Lei Juna w dalszym ciągu mówi się „fałszywy Steve
Jobs”.
Dzięki konsekwentnemu wzrostowi Xiaomi konkuruje z najlepszymi światowymi
markami urządzeń mobilnych. Jak zatem jedna z milionów chińskich firmy z wręcz
misyjnym planem stała się jedną z najlepszych firm produkujących telefony i smart
urządzenia?
Xiaomi poprawnie alokuje zasoby. Nie sposób mówić o klasycznym marketingu,
ponieważ chińska marka go nie stosuje. Cała strategia opiera się na poleceniach
użytkowników. Xiaomi przez pierwsze lata na rynku prawie w ogóle się nie reklamował,
podstawą miał być marketing szeptany. I ta metoda zadziałała. Xiaomi bezpośrednio nie
współpracowałaz żadnym sklepem ani operatorem komórkowym. Firma stara się mieć pełną
kontrolę nad cenami, marżami i sprzedażą.
Atutem produktów są także atrakcyjne ceny urządzeń marki. Firma oszczędza na
produkcji, dystrybucji i marketingu, więc jest w stanie oferować o wiele niższe marże od
swoich konkurentów. Ceny flagowych modeli Xiaomi, analogicznych do urządzeń innych
producentów, są niekiedy nawet dwukrotnie niższe. Ponadto w chwili wejścia na rynek firma
wydłużała dostępność produktów. Każdy znajdował się w ofercie przez blisko 18 miesięcy.
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Pozwalało to na zaprojektowanie, wyprodukowanie i rozpromowanie nowego smartphona,
który będzie wyraźnie lepszy od swojego poprzednika. [Jaroszewski, 2019]
Aktualnie czas wprowadzania nowych produktów wynosi rzadziej niż raz na kwartał.
Szukając rozwiązań marketingowych, firma wspierała się osobami szanowanymi na
rynku IT. W latach 2008 – 2013 podpisała kontrakt z brazylijskim informatykiem Hugo
Barra, który był jedną z twarzy systemu Android. W 2013 roku Len Jun zaprosił go do
współpracy w kontekście ekspansji chińskiej marki na nowych rynkach. Barrem reklamował
Xiaomi, występując na konferencjach i udzielając licznych wywiadów.
Za czasów Hugo Barry popularność Xiaomi wzrosła, marka stała się rozpoznawalna
na całym świecie, a fani smartphonów zamawiali je również do krajów, w których oficjalnie
nie były sprzedawane. Mimo spekulacji, firma utrzymała wysoką pozycję. [Onyśków, 2019]
3.Wywiad
(Przeprowadzony w dniu 28.11.2019 z Maciejem Szymanowskim, przez Zuzannę Domagałę.)
Na potrzeby artykułu przeprowadzono wywiad z Maciejem Szymanowskim,
przedstawicielem Xioami na rynku Polskim. W zakresie działalności Pana Szymanowskiego
leżą: utrzymywanie standardów sprzedaży produktów, udział w targach branżowych,
prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i idei marki skierowanych do doradców handlowych
współpracujących z firmą Xiaomi. Pan Szymanowski specjalizuje się w dwóch segmentach
dystrybucji: smartphony oraz urządzenia typu smart, zwane ekosystemem.
Pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu oscylowały wokół następujących
zagadnień: idea firmy, strategia finansowa firmy, strategia rynkowa firmy.
3.1. Idea firmy
Wiodąca idea firmy wpisana została przez Lei Juna (założyciela firmy) w 2010 roku
w nazwę własną Xioami, która w języku mandaryńskim znaczy tyle, co: miska ryżu.
W konsekwencji nowoczesna technologia należy się każdemu, a dobra technologiczne
dostępne niezależnie od statusu materialnego konsumenta. Dlatego też zadbano, by produkty
były konkurencyjne cenowo, w cenie kilkadziesiąt procent niższej1.
3.2. Strategia finansowa firmy
W statut firmy wpisano również obostrzenie dotyczące maksymalnego zysku ze
sprzedaży rocznej, który wynosi nie więcej niż 5% zysku netto. Wypracowaną nadwyżkę
zaplanowano przeznaczyć na inwestycyjny rozwój firmy lub zabezpieczenie ceny detalicznej
produktu.
Z rozmowy z Panem Szymanowskim wynika, że strategia konkurencyjnych cen jest
strategią długoterminową. Wraz ze zdobyciem zaufania potencjalnych klientów, osiągnięciu
zaplanowanego zysku firma planuje wyrównać ceny do cen rynkowych przy zachowaniu jej
konkurencyjności.
Spośród wielu obecnych na rynku firm, Xioami regularnie monitoruje wiodące
w dystrybucji smartphonów marki: Huawei oraz Samsung, jednak w kontekście tegorocznych
1

Porównanie cen dla produktów o podobnym zastosowaniu i analogicznych parametrach konstrukcyjnych
i technologicznych.
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problemów z rządem amerykańskim Huawei staje się słabszym konkurentem. Nie bez
znaczenia jest fakt, że Xiaomi w przeciwieństwie do Huawei jest firmą komercyjną,
niezależną od wpływów polityki państwowej.
Kolejną kwestią jest ukierunkowanie firmy na różnorodność oferowanych klientowi
produktów. Xioami rozszerza swoją ofertę o urządzenia ekosystemowe typu: hulajnoga
elektryczna, gokart, odkurzacz autonomiczny oraz szczoteczki soniczne.
Szczególny nacisk firma kładzie jednak na smartphony2 i urządzenia typu smart-home,
czyli takie, które dzięki aplikacji Xiaomi Home można sparować z telefonem, by z jego
poziomu zarządzać urządzeniami domowymi3. Różnorodność oferty poszerza pośrednio
grono docelowych odbiorców. Umieszczanie w ograniczonej przestrzeni sklepowej
wielorakich produktów, jednocześnie odbiera miejsca markom mniej popularnym i wpływa
bezpośrednio na stopniowe ograniczanie słabszej konkurencji. W ten sposób potrzeby
klientów wpływają na stopniowe wykluczanie firm konkurencyjnych.
3.3. Strategia rynkowa
Zdaniem Pana Szymanowskiego firma Xioami rozwija się bardzo prężnie i zdobywa
popularność na coraz większej ilości rynków. Na chwilę obecną, w związku z tym, że rynki
azjatyckie nie przyniosły oczekiwanych zysków, priorytetowym jest rynek europejski.
Aktualnie uwzględniając ilość sprzedanych sztuk na danym terenie firma Xiaomi znajduje się
na pierwszym miejscu na Ukrainie, na Słowacji i w Indiach oraz na trzecim w Polsce.
O otwartych na Europę planach biznesowych świadczy również fakt, iż w 2018 roku
w Warszawie otworzona została centrala Europy środkowej i wschodniej.
Według danych z 2018 roku firma jest czwartym producentem smartphonów na
świecie. Co w porównaniu z rokiem 2017 pozwala odnotować wzrost o 32,2%. Odczytując
wynik Xiaomi warto zaznaczyć, że w kontekście regresji rynku smartphonów trend firmy
uznać należy za trend przeciwstawny, co świadczy o umacnianiu się marki oraz dobrze
przemyślanym kierunku rozwoju.
Najtrudniejszą w zdobywaniu rynku wydawała się opinia dotycząca stereotypowego
postrzegania produktów chińskich. Pan Szymanowski zauważa, że najmocniejszą strategią
marketingową firmy jest tzw. marketing szeptany. Dzięki poleceniom, pozytywnym opiniom
na portalach społecznościowych coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że
produkty Xiaomi są nie tylko dostępne w korzystnej cenie, ale również oferują bazującą na
wysokiej klasy komponentach wysoką jakość wykonania. Ponadto coraz więcej klientów
zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że oferowane przez europejskie czy amerykańskie
koncerny produkty w rzeczywistości wykonywane są w Chinach, dlatego też mit „chiński to
gorszy” ewoluuje wraz z poszukującym w Azji sił produkcyjnych rynkiem światowym.
4.Podsumowanie
Pojęcie „Made in China” w ostatnich latach nabrało nowego znaczenia. Między
innymi dzięki firmie Xiaomi produkty Kraju Środka kojarzone są z różnorodnością
asortymentu, wygodą i niebanalnymi rozwiązaniami. Innowacyjne rozwiązania zaczynają
2

Na chwilę obecną firma oferuje klientom 12 modeli spartphonów.
Aktualnie produktem, który zawojował rynek jest Xiaomi Mi band 4, urządzenie typu smartband. Informacja
przekazana przez Pana Szymanowskiego podczas wywiadu.
3

14

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

kształtować zapotrzebowania klientów, tym samym zmieniają rynek i kierunek rozwoju
nowych technologii. Firmy chińskie wyznaczają nowe kierunki oraz trendy. Zaawansowanie
technologiczne firmy Xiaomi i, jak można domniemywać, pozostałych firm chińskich nie
odbiega od uznawanych za godne zaufania produktów pozostałych światowych koncernów.
Podnosząc poziom zaawansowania oraz densingnu, a przede wszystkim poprzez
dywersyfikację cen, uzależniają użytkowników od innowacyjnych rozwiązań
technologicznych.
Mocną stroną rynku chińskiego jest ukierunkowanie produkcji w stronę
innowacyjnych rozwiązań. Przyjazne środowisku, pomocne w codziennym życiu produkty
stają się nierozłącznym elementem współczesnego świata.
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1. Wstęp
Płynność finansowa to niezbędny warunek zarówno dla zapewnienia kontynuacji
działania jednostki, jak i dla dalszego jej rozwoju. Załamanie się płynności finansowej
to jedna z głównych przyczyn upadłości przedsiębiorstw. Analiza i interpretacja danych
dotyczących płynności dostarcza istotnych informacji dla potrzeb zarządczych oraz dla
zewnętrznych interesariuszy. Celem niniejszego artykułu jest ogólna analiza statycznych
wskaźników płynności finansowej największych niefinansowych spółek w Polsce,
wchodzących w skład indeksu WIG20 na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Z uwagi na występowanie istotnych różnic między różnymi sektorami gospodarki analiza
została przeprowadzona z uwzględnieniem podziału sektorowego.
2. Materiał i metody
2.1. Analiza płynności jako element analizy finansowej
Analiza finansowa jest uważana za część analizy ekonomicznej, tj. czynności
dotyczących oceny działalności przedsiębiorstwa. Badanie sytuacji gospodarczej jednostki
w ramach analizy ekonomicznej polega m.in. na podziale kategorii i zjawisk ekonomicznych
na elementy je tworzące, określenie zależności i związków przyczynowo-skutkowych między
nimi oraz formułowaniu wniosków dotyczących oceny zebranych danych. Analiza finansowa
uważana jest za integralną część systemu rachunkowości, gdyż to właśnie dane rachunkowe
zazwyczaj stanowią podstawę do dalszej analizy finansowej. Biorąc pod uwagę przeznaczenie
analizy możemy wyróżnić analizę zewnętrzną, sporządzaną dla zewnętrznych interesariuszy
jednostki gospodarczej, najczęściej w formie rocznych sprawozdań, oraz analizę wewnętrzną,
sporządzaną w celu wykorzystania danych w procesie zarządzania jednostką. Odpowiednie
dane mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach zarządzania
jednostką [Micherda, Górka, Grabowska-Kaczmarczyk, Szulc 2004].
Istotne znaczenie ma podział analizy finansowej ze względu na horyzont czasowy,
w którym wyróżnia się przede wszystkim [Kochalski, 2012]:
 analizę retrospektywną (ex post);
 analizę bieżącą (operatywną);
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analizę prospektywną (ex ante).
Analiza retrospektywna, odnosząca się do danych z ubiegłych okresów, stanowi punkt
wyjścia zarówno do planowania i budżetowania, jak i do oceny dotychczasowej działalności
jednostki. Analiza bieżąca służy ocenie obecnego funkcjonowania spółki na każdym poziomie
działalności, jest w dużej mierze połączona z operacyjnym controllingiem, mającym
zapewnić prawidłowość realizacji zaplanowanych zadań. Natomiast analiza prospektywna,
powiązana ze strategicznym controllingiem, pozwala na realistyczne planowanie przyszłej
działalności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak
i otoczenia zewnętrznego [Kochalski, 2012]. Niniejsze opracowanie obejmuje przede
wszystkim analizę ex post płynności wybranych jednostek.
Poprawność analizy finansowej zależy zarówno od jakości danych, na których oparte
są dalsze wyliczenia, sporządzanych dla potrzeb rachunkowości, jak i od prawidłowości
stosowanych metod analitycznych. Istotna jest też umiejętność odpowiedniego wykorzystania
i interpretacji już przetworzonych danych, gdyż często faktyczna interpretacja danego
wskaźnika zależy od wielu, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników
[Micherda i in., 2004].
Płynność finansowa najczęściej definiowana jest w trzech podstawowych aspektach
[Kuciński, 2016]:
 majątkowym;
 majątkowo-kapitałowym;
 przepływów pieniężnych.
Płynność w ujęciu majątkowym to zdolność do zmiany środków majątku
przedsiębiorstwa na gotówkę. W zależności od charakteru i roli w gospodarowaniu aktywa
różnią się stopniem łatwości i szybkości przekształcenia ich w środki pieniężne, będące
najbardziej płynnym składnikiem majątku. W układzie polskiego bilansu aktywa
uporządkowane są wraz ze wzrastającym stopniem płynności, a poziom udziału
poszczególnych grup aktywów determinuje tak rozumianą płynność jednostki. Płynność
w ujęciu majątkowo-kapitałowym to zdolność do terminowego regulowania przez jednostkę
zobowiązań bieżących. Zależy więc zarówno od struktury płynności majątku
przedsiębiorstwa, jak i struktury wymagalności zobowiązań. Płynność dotycząca przepływów
pieniężnych również związana jest ze zdolnością jednostki do regulowania zobowiązań
w terminie za pomocą środków pieniężnych, a także ze zdolnością do dokonywania
niezbędnych zakupów za gotówkę. Podejście to oparte jest na strumieniowym ujęciu
wpływów oraz wydatków gotówkowych [Kuciński, 2016].
Zachowanie płynności finansowej jest jednym z kluczowych czynników
determinujących pozycję jednostki. Utrata płynności finansowej to jeden z głównych
powodów upadłości przedsiębiorstw. Dlatego też analiza płynności finansowej dostarcza
informacji o bezpieczeństwie inwestycji kapitału w jednostkę dla interesariuszy. Ze
wskaźników płynności korzystają również biegli rewidenci badający sprawozdania
finansowe, oceniając zdolność jednostki do kontynuowania działalności [Wędzki, 2006].
2.2. Wybrane metody pomiaru płynności
Rozwinięte wskaźniki płynności finansowej można podzielić na 3 grupy,
w zależności od ujęcia płynności, co obrazuje rysunek 1.
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Rysunek 1. Klasyfikacja wskaźników płynności finansowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Wędzki, 2006].

Wskaźniki zabezpieczenia majątkowego odnoszą się do płynności w ujęciu
likwidacyjnym – tj. informują o tym, jaką część majątku można łatwo zamienić na gotówkę
w danym horyzoncie czasowym, w celu uregulowania wymaganych zobowiązań. Zamiana
aktywów na gotówkę związana jest właśnie z likwidacją najbardziej płynnych składników
majątku bieżącego. Wśród nich wyróżniamy wskaźnik bieżący, szybki oraz przyspieszony
[Wędzki 2006]. Z uwagi na wybór tych wskaźników do analizy w dalszej części pracy
zostaną one szczegółowo omówione.
Grupa wskaźników zabezpieczenia dochodowego oparta jest na rachunku przepływów
pieniężnych. Wskaźniki te obrazują pochodzenie gotówki i sposób jej wydawania przez
przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem regulowania zobowiązań bieżących. Do tej grupy
zaliczyć można m.in. wskaźnik stanu akumulacji gotówki, wskaźnik pokrycia zobowiązań
bieżących przepływami pieniężnymi czy też wskaźnik lambda, pokazujący stopień
zabezpieczenia wahań przepływów poprzez dostępny zapas gotówki. Często również
analizowane są znaki poszczególnych grup przepływów pieniężnych (operacyjnych,
inwestycyjnych i finansowych). Pozwala to na ocenę zarówno dotychczasowego stanu
rozwoju przedsiębiorstwa, jaki finansowych perspektyw na przyszłość [Wędzki 2006].
Wskaźniki charakterystyki płynności finansowej natomiast pokazują, z czego wynika
dany poziom płynności finansowej. Do tej grupy zaliczane są następujące wielkości [Wędzki
2006]:
 wskaźnik udziału kapitału obrotowego w aktywach;
 cykl kapitału obrotowego, dający informacje o tym, na jak długo kapitał obrotowy
zabezpiecza sprzedaż;
 cykl konwersji gotówki, pokazujący po jakim czasie przedsiębiorstwo odzyskuje
własną gotówkę, zamrożoną w innych rodzajach majątku obrotowego;
 cykl płynności dyspozycyjnej, informujący o zdolności przedsiębiorstwa do
kontynuowania działalności w przypadku braku jakichkolwiek wpływów.
2.3. Zastosowane metody pomiaru płynności
Do oceny poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie można użyć jednej
z dwóch metod –statycznej lub dynamicznej. Metoda statyczna opiera się na bilansie i jego
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poszczególnych składnikach, tj. aktywach bieżących oraz zobowiązaniach bieżących.
Natomiast metoda dynamiczna oparta jest na przepływach pieniężnych. W tym opracowaniu
zastosowana została metoda statyczna, zawierająca trzy wskaźniki płynności: bieżącej,
przyspieszonej oraz gotówkowej, należące do grupy wskaźników analizy finansowej
zabezpieczenia majątkowego [Gola, 2013].
Wskaźnik płynności bieżącej, inaczej zwany wskaźnikiem płynności III stopnia to
podstawowy miernik zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań bieżących. Ilustruje on
stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych płynnymi składnikami aktywów.
W liczniku uwzględnia się aktywa bieżące, czyli aktywa obrotowe z wyjątkiem należności
z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy. Natomiast w mianowniku
ujmuje się zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności powyżej 12 miesięcy (zobowiązania bieżące). Zabieg pomniejszenia wartości
o w/w należności i zobowiązania jest konieczny dla wierniejszego oddania wyników analizy
płynności [Gołębiowski, Tłaczała 2005]. Można opisać go następującym wzorem [Dudycz,
Skoczylas 2019]:
aktywa bieżące
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia=
zobowiązania bieżące
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje ile razy aktywa obrotowe, którymi
przedsiębiorstwo rozporządza przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Optymalne
wartości tego wskaźnika w literaturze przedmiotu nie są jednoznacznie określone. Szacuje się,
że optymalna wartość wskaźnika znajduje się w przedziale 1,2-2,0 lub 1,5-2,0. Mówi się
wtedy, że przedsiębiorstwo posiada zdolność do terminowego regulowania bieżących
zobowiązań. Interpretowanie rzeczywistej sytuacji płynnościowej jednostki zależy w dużej
mierze od rodzaju prowadzonej działalności oraz branży w jakiej funkcjonuje. Zbyt niska
wartość wskaźnika może wskazywać problemy z płynnością finansową, natomiast gdy jest
zbyt wysoka (powyżej 2,0), wówczas występować może zjawisko nadpłynności, oznaczające
nieefektywne wykorzystanie majątku obrotowego[Kuciński 2016].
Wskaźnik przyspieszony (II stopnia płynności finansowej), zwany również
wskaźnikiem płynności szybkiej to kolejny miernik poziomu płynności przedsiębiorstwa.
Konstrukcja wskaźnika różni się w stosunku do poprzedniego tym, iż w liczniku aktywa
bieżące pomniejszane są o zapasy, gdyż z założenia to najmniej płynny składnik aktywów
obrotowych (najtrudniej zamienialny na środki pieniężne) oraz o krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe (krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie mają zdolności
do zamiany ich na środki pieniężne)[Gołębiowski, Tłaczała 2005, s 114]. Wskaźnik ten
liczony jest wg następującego wzoru:[Dudycz, Skoczylas 2019]:
aktywa bieżące – zapasy – RMK
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia=
zobowiązania bieżące
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Informuje on jednostkę o zdolności do regulowania zobowiązań bieżących za pomocą
płynnych aktywów. Podobnie jak w poprzednim przypadku literatura przedmiotu postuluje
zróżnicowane wartości optymalne. Najczęściej podaje się, że wartość wskaźnika
przyspieszonego powinna znajdować się w przedziale 1,0-1,2 lub 1,0-1,5. Właściwe
zarządzanie płynnością i efektywne wykorzystanie zapasów przez przedsiębiorstwo ma
miejsce, gdy w wyniku porównania wartość wskaźnika płynności bieżącej oraz wskaźnika
przyspieszonego znajdują się w zalecanych przedziałach, a różnica między wskaźnikami jest
niewielka. Natomiast znaczną rozbieżność w poziomach porównywanych wskaźników należy
uznać za niepokojącą. Może ona oznaczać, że w przedsiębiorstwie zalegają nieefektywnie
wykorzystywane zapasy, co wiąże się z kosztami ich utrzymania, prowadząc do spadku
rentowności działania jednostki [Kuciński 2016].
Wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia płynności finansowej), to najczęściej
wykorzystywany wskaźnik płynności finansowej [Gołębiowski, Tłaczała, 2005, s 116].
Prezentuje relację inwestycji krótkoterminowych w stosunku do zobowiązań bieżących.
Postać wzoru jest następująca [Dudycz, Skoczylas, 2019]:
inwestycje krótkoterminowe
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia=
zobowiązania bieżące
Interpretacja wskaźnika płynności gotówkowej mówi o tym, jaka część zobowiązań
bieżących może zostać uregulowana natychmiast za pomocą najbardziej płynnych aktywów
przedsiębiorstwa, czyli środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Najczęściej za pożądaną
wartość wskaźnika uznawany jest przedział 0,1-0,2 [Kitowski,2012]. W praktyce
gospodarczej sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest w stanie regulować sporą część
zobowiązań bieżących w sposób natychmiastowy i wyłącznie rezerwami gotówkowymi
występuje niezmiernie rzadko. Wiąże się to z kosztem i nieefektywnością nadmiernego
utrzymywania środków pieniężnych. Powoduje to ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa,
dlatego utrzymywane są minimalne poziomy gotówki, niezbędne do dokonywania bieżących
rozliczeń [Kuciński, 2016].
2.4. Giełda i charakterystyka indeksu WIG20
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW SA) funkcjonuje w Polsce
od 16 kwietnia 1991 r., w formie spółki akcyjnej, której większościowym udziałowcem jest
Skarb Państwa. Giełda jest miejscem obrotu instrumentami finansowymi. Poprzez
pośredników takich jak domy maklerskie inwestorzy mogą nabywać akcje w celach
inwestycyjnych, aby w późniejszym czasie dokonać ich sprzedaży. Motywacje inwestorów do
nabywania akcji spółek notowanych na GPW lub na alternatywnej platformie obrotu
(NewConnect) mogą być w niektórych przypadkach bardziej lub mniej złożone. Za przykład
może posłużyć to, iż posiadacz papierów wartościowych spółki ma możliwości kontrolowania
z różną mocą w zależności od wielkości udziału akcji.
Na GPW SA są notowane takie instrumenty jak akcje, prawo do akcji (PDA), prawo
poboru, obligacje skarbowe i korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne. Spółki notowane na
GPW są grupowane w indeksy giełdowe [Pyka i in., 2010]. Głównym indeksem,
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gromadzącym wszystkie spółki notowane na giełdzie jest indeks WIG. Notowany jest od
początku istnienia giełdy w Polsce. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji
mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. WIG jest
indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim
akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.
Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości
portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku
GPW.WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod
uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu
dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora
giełdowego. Istnieją również subindeksy sektorowe: WIG-banki, WIG-budownictwo,
WIG-chemia, WIG-górnictwo, WIG-energia, WIG-informatyka, WIG-leki, WIG-media,
WIG-motoryzacja, WIG-nieruchomości, WIG-odzież, WIG-paliwa, WIG-spożywczy,
WIG-telekomunikacja. W dniu bazowym wartość wszystkich subindeksów była równa jednej
dziesiątej ówczesnej wartości indeksu WIG. Wartości subindeksów pozwalają ocenić
efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. W portfelach
subindeksów znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG, ale wybrane na
podstawie kryterium sektorowego. Subindeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu
WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru [https://www.gpw.pl/].
W celu zwiększenia przejrzystości prezentacji uzyskanych wyników w opracowaniu
pogrupowano badane spółki na subindeksy. Spółki będące przedmiotem badań należą
odpowiednio do indeksu WIG-telekomunikacja: Play Communications SA, Orange Polska
SA, Cyfrowy Polsat SA, indeksu WIG-paliwa: Grupa Lotos SA, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA, PKN Orlen SA, indeksu WIG-odzież: CCC SA, LPP SA, indeksu WIGgórnictwo: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KGHM Polska Miedź SA oraz indeksu WIGenergia: Tauron Polska Energia SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Indywidualne
potraktowana została spółka gamingowa CD Projekt SA, ze względu na interesującą
specyfikę działalności, dynamicznie rozwijająca się i zarazem ponadprzeciętnie płynna oraz
spółka
handlowa
Dino
Polska
SA,
charakteryzująca
się
niską
płynnością[https://www.gpw.pl/].
Podstawowym źródłem danych w przeprowadzanej analizie są sprawozdania
finansowe, które powinny cechować się rzetelnością, kompletnością, przejrzystością,
jednolitością, sprawdzalnością oraz ciągłością [Micherda i in., 2004]. Umożliwia to zarówno
otrzymanie wiarygodnych wyników analiz, jak i możliwość porównywania sytuacji
gospodarczej jednostek z otoczeniem. Ciągłość i jednolitość pozwala również dokonywać
analiz pionowych sytuacji danej jednostki. Do analizy zostały wybrane lata 2015-2018, aby
możliwa była również analiza tendencji zmian płynności wybranych spółek. Źródłem danych
do analizy sytuacji wybranych w opracowaniu spółek były roczne skonsolidowane raporty
spółek giełdowych. Spółki indeksu WIG20, jako jednostki dominujące, mają obowiązek
sporządzania sprawozdań obejmujących wszystkie jednostki zależne, niezależnie od ich
siedziby. Sprawozdanie sporządzane jest w taki sposób, jakby dana grupa kapitałowa
stanowiła jedną jednostkę. Badane spółki, jako emitenci papierów wartościowych, są
zobligowane do sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości [Ustawa 1994].
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W opracowaniu pominięto spółki z indeksu WIG-banki oraz Powszechny Zakład
Ubezpieczeń SA (PZU SA), ze względu na wyspecjalizowaną działalność tych instytucji oraz
odmienną konstrukcję sprawozdań finansowych. Z uwagi na powyższe istniało wysokie
prawdopodobieństwo zniekształcenia otrzymanych wyników.
Mając na względzie zmiany składu indeksu WIG20 na w badanym okresie
(2015-2018) w pracy wykorzystano skład indeksu na dzień 31 października 2019 roku.
3. Wyniki i dyskusja
Tabela 1. Wartości wskaźników płynności finansowej badanych spółek w latach
2015-2018
WYNIKI 2018

WYNIKI 2017

WYNIKI 2016

WYNIKI 2015

Spółka

WSK.
III ST.

WSK.
II ST.

WSK.
I ST.

WSK.
III ST.

WSK.
II ST.

WSK.
I ST.

WSK.
III ST.

WSK.
II ST.

WSK.
I ST.

WSK.
III ST.

WSK.
II ST.

WSK.
I ST.

CDPROJEKT

6,30

6,11

4,73

7,68

7,53

6,14

7,85

7,68

6,21

3,67

3,58

2,49

CCC

1,08

0,46

0,13

2,40

0,86

0,55

1,79

0,45

0,19

1,88

0,77

0,56

CYFRPLSAT

1,08

0,81

0,23

1,00

0,74

0,30

1,02

0,76

0,36

0,50

0,40

0,18

DINOPL

0,60

0,26

0,21

0,66

0,26

0,21

0,56

0,15

0,09

0,53

0,12

0,06

JSW

0,87

0,71

0,42

1,57

1,37

0,46

1,02

0,88

0,49

0,37

0,25

0,09

KGHM

1,34

0,49

0,16

1,39

0,56

0,11

1,06

0,47

0,15

1,02

0,47

0,07

LOTOS

1,49

0,70

0,32

1,41

0,83

0,31

1,33

0,69

0,14

1,24

0,64

0,16

LPP

1,36

0,62

0,48

1,46

0,49

0,33

1,44

0,50

0,29

1,33

0,32

0,17

ORANGEPL

0,67

0,62

0,10

0,54

0,49

0,11

0,58

0,52

0,07

0,45

0,39

0,06

PGE

0,72

0,47

0,10

1,06

0,80

0,28

1,74

1,48

0,35

1,54

1,21

0,41

PGNIG

1,53

1,15

0,42

1,56

1,17

0,34

1,30

1,04

0,63

2,01

1,63

1,10

PKNORLEN

1,79

0,92

0,25

1,77

1,00

0,38

1,52

0,84

0,31

1,52

0,72

0,17

PLAY

1,23

1,15

0,16

1,58

1,49

0,30

1,37

1,29

0,17

2,15

2,00

0,91

TAURONPE

0,63

0,54

0,11

0,95

0,88

0,18

0,90

0,79

0,08

0,53

0,47

0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów rocznych spółek giełdowych indeksu
WIG20 za lata 2015-2018.

Zdecydowanie najwyższą płynnością, w każdym z badanych lat, dysponuje spółka CD
Projekt SA. Jej działalność związana jest z branżą gier wideo, w której to zjawisko
nadpłynności występuje bardzo często. Spółki z tego sektora cechuje zarówno niski poziom
zobowiązań w sumie pasywów, jak i wysoki poziom płynnych aktywów w strukturze
majątku, w szczególności gotówki i jej ekwiwalentów. Gotówka w przedsiębiorstwach tego
sektora może być uważana za „surowiec” do produkcji, służący wynagradzaniu pracowników
tworzących gry czy też działaniom promocyjnym, ponoszonym również przed premierą gry.
[Rydzewski, 2018]. Tłumaczy to nie tylko wysokie wartości wskaźników, ale i niskie różnice
między nimi. Szczególnie niska jest wartość zapasów, co związane jest m.in.
z niematerialnym charakterem sprzedawanych produktów. Wysoki poziom nadpłynności
w przypadku tej spółki nie skutkuje jednak problemami z rentownością w badanym okresie.
Przyczynił się do tego również niewątpliwy sukces rynkowy gry Wiedźmin 3, mającej
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premierę w roku 2015. Doprowadziło to również do ponad dwukrotnego wzrostu wartości
wskaźników w roku 2016, w porównaniu do roku poprzedniego.
Z kolei najniższą płynnością w każdym z badanych lat charakteryzuje się spółka Dino
Polska SA. Działalność tej spółki związana jest z segmentem średniej wielkości
supermarketów. Znaczną część sumy pasywów spółki stanowią zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług co jest charakterystyczne dla działalności
związanej z handlem. Częściowo wyjaśnia to niską wysokość wskaźników płynności
finansowej w całym badanym okresie. Kolejnym istotnym elementem wpływającym na
niskie wartości wskaźników jest niewielki poziom utrzymywanej gotówki ze względu na
wysoką częstotliwość obrotu zapasami. W momencie utrzymywania przez jednostkę
zbędnych zapasów środków pieniężnych generują one koszty utraconych korzyści.
W roku 2015 i 2016 wartości wskaźników płynności I stopnia wyróżnia niska wartość
w porównaniu do lat 2017-2018. Analizując strukturę bilansową zauważono, że pozycja
środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w strukturze aktywów w latach
2015-2016 przyjmuje wartości ponad 6 krotnie niższe niż w latach 2017-2018. Od 2017
roku jednostka znacznie zwiększyła zapas środków pieniężnych, co miało wpływ na
znaczny wzrost wartości wskaźnika płynności I stopnia. Wzrost wskaźnika płynności II
stopnia po 2017 roku jest spowodowany zwiększeniem przez spółkę poziomu
utrzymywanych zapasów.
Spółki indeksu WIG-Paliwa (PKN Orlen, Lotos i PGNiG) stanowią istotną część
indeksu WIG20 (łącznie ponad 20% udział w portfelu). Jednostki te w badanym okresie
cechował stabilny, stosunkowo wysoki poziom płynności. Wartość wskaźnika
przyspieszonego, zarówno dla spółki Lotos jak i PKN Orlen, pozostawała co prawda poniżej
wzorcowego poziomu, jednakże wysoki poziom wskaźników bieżącej i gotówkowej
płynności pozwala ocenić sytuację płynnościową jako poprawną. Stosunkowo duża różnica
między wartościami wskaźników III i II stopnia powodowana jest przez konieczne w tej
branży utrzymywanie dużej ilości zapasów. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
natomiast notowało nadpłynność w roku 2015 (szczególnie poziom wskaźnika płynności
gotówkowej wyraźnie przewyższa wartości typowe).
Spółki indeksu WIG-Energia (PGE SA i Tauron PE SA) cechował, podobnie jak
indeks WIG-Paliwa, stabilny poziom płynności (z wyjątkiem lat 2015-2016 w przypadku
PGE SA). W całym badanym okresie wskaźniki płynności poziomu II i III dla obu spółek
indeksu utrzymywały się poniżej wzorcowego poziomu. Związane jest to z długimi terminami
płatności co wpływa na wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych i niższe wartości
wskaźników II i III stopnia niż zalecane. Dodatkowo zaobserwowano niewielkie różnice
pomiędzy wskaźnikami II i III stopnia co spowodowane jest niewielkim poziomem
utrzymywanych zapasów. Spadek poziomu płynności spółki PGE SA w roku 2017 był
spowodowany wzrostem zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnym spadku sumy
aktywów bieżących. W najmniejszym stopniu wpłynęło to na wskaźnik płynności I stopnia ze
względu na nieznaczny spadek środków pieniężnych.
Wśród spółek indeksu WIG-telekomunikacja Orange Polska SA oraz Cyfrowy Polsat
SA cechuje płynność poniżej optymalnej, szczególnie w przypadku pierwszej z nich, w której
wartości wskaźnika bieżącego nie przekraczają wartości 0,7 w żadnym z lat oraz bardzo
niskie wartości wskaźnika płynności gotówkowej, nawet poniżej 0,1. Orange Polska SA jest
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również spółką o najniższej rentowności w indeksie WIG20, notując nawet w 2018 roku
stratę netto. Sytuacja Cyfrowego Polsatu jest nieco lepsza, szczególnie ze względu na
bezpieczny poziom wskaźnika płynności gotówkowej oraz wartości wskaźnika bieżącego
w okolicy 1,0. W odmiennej sytuacji znajduje się Play, notujący bezpieczne poziomy
płynności w latach 2016-2018 oraz umiarkowaną nadpłynność w roku 2015.
Wyniki wskaźników płynności spółek indeksu WIG-Odzież (LPP SA i CCC SA)
wskazują, że mniejsze problemy z płynnością finansową ma spółka LPP SA. Wykazuje się
ona stabilną strukturą płynnościową bez większych wahań. Z uwagi na specyfikę działalności
spółki tego indeksu charakteryzują się wysokim poziomem zapasów. Pomaga to utrzymać
płynność bieżącą na względnie wysokim poziomie, jednakże powoduje to również znaczne
różnice między wartościami wskaźników III i II stopnia. Problemy z utrzymaniem płynności
pojawiają się natomiast w spółce CCC SA. Zobowiązania krótkoterminowe tej spółki
systematycznie wzrastały od 2015 roku, natomiast największy wzrost, bo niemal trzykrotny,
zaobserwowano roku 2018. Spowodowało to znaczny spadek wszystkich wskaźników
płynności, poniżej minimalnej zalecanej granicy.
Wśród spółek indeksu WIG-Górnictwo (JSW SA i KGHM SA) bardziej stabilną
strukturą płynności charakteryzuje się spółka KGHM SA. Wartości wskaźników mieszczą się
w zalecanych granicach, z wyjątkiem wskaźnika płynności II stopnia. Wysoki poziom
zapasów spółki powoduje, że wskaźnik szybki osiąga tak niskie wartości (ok. 0,5). Spółka
JSW SA wyróżnia się nadpłynnością w obszarze płynności bieżącej. Wynika to z wysokiego
poziomu gotówki w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. Z drugiej strony wysoki
poziom tych zobowiązań w stosunku do sumy aktywów obrotowych powoduje niewielkie
różnice w wartościach wskaźnika II i III stopnia płynności.
4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza nie pozwala jednoznacznie ocenić kondycji badanych
podmiotów. Można jednak wysnuć wnioski o dobrej sytuacji płynnościowej większości
analizowanych spółek. Niewielkie poziomy nadpłynności w wybranych podmiotach wynikają
ze specyfiki ich działalności. Niższe od wzorcowych wartości wskaźników płynności nie
wpływają istotnie na zagrożenie kontynuacji działalności jednostek. Duże grupy kapitałowe,
o ustabilizowanej pozycji rynkowej, mają możliwość osiągania niższej płynności, bez
wpływu na ich wiarygodność i sytuację finansową.
Wszystkie analizowane podmioty sporządzają sprawozdania finansowe według
standardów międzynarodowych, co ma wpływ na odmienną charakterystykę określonych,
przydatnych w przeprowadzanej analizie, pozycji bilansowych. Ponadto jednostki mogą
stosować zróżnicowane instrumenty polityki bilansowej, w celu kształtowania pożądanej
struktury aktywów i zobowiązań. Z tego powodu wartości wskaźników płynności mogą nie
prezentować rzetelnego obrazu sytuacji płynnościowej spółek [Krzeczewska, Krzeczewski,
Pastusiak 2017].
Badanie pokazuje dobrą kondycję największych polskich spółek. Bezpieczne poziomy
płynności przekonują inwestorów do inwestycji w spółki zgrupowane w indeksie WIG20.
Istotne różnice w płynności wynikają również z charakterystyki sektorów gospodarki, toteż
zasadna jest klasyfikacja spółek i ich ocena wg sektora działalności. Dalsze analizy mogą
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łączyć kwestie dotyczące płynności z rentownością spółek czy też z opłacalnością inwestycji
w ich akcje.
Należy również pamiętać, że w opracowaniu analizie poddano jedynie wskaźniki
zabezpieczenia majątkowego. W celu sporządzenia pełnej analizy sytuacji płynnościowej
ważne jest również skorzystanie z pozostałych grup wskaźników oraz pozostałych
sprawozdań finansowych (rachunek przepływów pieniężnych).
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Streszczenie: Celem pracy jest ukazanie skutków, jakie pojawiły się po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej w 2004 roku. W pierwszej części została ukazana droga, przebyta przez państwo Polskie
do Unii – wiele lat przygotowań i starań, szereg warunków, które należało spełnić. Następnie
omawiane są konsekwencje związane ze wspólnym rynkiem, wspólną polityką rolną. Poruszony został
także temat funduszu spójności, który miał znaczący wpływ na rozwój wielu regionów w Polsce.
Słowa kluczowe: Polska w UE, Jednolity rynek, Handel Zagraniczny, Wspólna Polityka Rolna,
Polityka Spójności

1. Wstęp
Dramatyczne wydarzenia, jakimi były krwawe wojny i eksterminacje narodów w XX
wiecznej Europie, skłoniły do panującego wówczas przekonania, że jedyną gwarancją
upragnionego bezpieczeństwa jest współpraca ekonomiczna. W następstwie tego, na
przestrzeni wielu lat, w miarę postępu integracji i globalizacji doszło do powstania Unii
Europejskiej – gospodarczo - politycznego związku 28 państw. Opierającej się na takich
wartościach jak wolność, godność człowieka, demokracja i praworządność. Związane są
z nimi cele, które przyświecają Unii. Najważniejsze z nich to: wspieranie pokoju i dobrobytu,
zwalczanie dyskryminacji i wykluczenia, zwiększenie spójności gospodarczej. Aby móc
sprostać tym wyzwaniom powołano do życia wiele instytucji, które działają w czasach
obecnych m.in. w zakresie jednolitego rynku, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityki spójności.
Istotnym argumentem przemawiającym za tym, aby zintegrować się było panujące
wówczas w powojennej Europie, przekonanie o tym, że współpraca ekonomiczna jest
gwarancją pokoju. Po tak okrutnym i wyniszczającym konflikcie zbrojnym, głównym celem
ludności europejskiej było bezpieczeństwo. W skutek, czego w 1949 roku, w Moskwie,
powołano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w celu koordynowania współpracy
gospodarczej pomiędzy krajami podporządkowanymi ZSRR, której jednym z założycieli była
Polska. Główną misją RWPG było wsparcie gospodarek krajów socjalistycznych
i zwiększenie industrializacji. Położono również nacisk na koordynację handlu
międzynarodowego. Ponadto nadrzędnym celem organizacji było polepszenie dobrobytu
mieszkańców.
Jednak państwa, które nie miały powiązań ze Związkiem Radzieckim wciąż
pozostawały bez międzynarodowej współpracy. Dlatego dwa lata później - w 1951 roku,
poprzez podpisanie traktatu paryskiego, sześć krajów utworzyło ponadnarodową organizację
– Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, której celem było sprawowanie kontroli nad
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przemysłem stalowym i wydobyciem węgla. Wybrano te obszary, ponieważ były to
strategiczne sfery gospodarki, szczególnie w czasie konfliktu zbrojnego. Organizacja miała
kontrolować przede wszystkim Francję i RFN, aby w ten sposób uniknąć kolejnej wojny.
Mimo, że Polska należała do konkurencyjnej RWPG, która do 1986 roku nie uznawała
Wspólnot Europejskich, to po zezwoleniu Gorbaczowa, w 1988 roku nawiązała pierwsze
kontakty dyplomatyczne z EWG. Polska wraz z Węgrami otrzymały w ramach pomocy
ekonomicznej program nazywany Phare. Był on skierowany do państw, które myślą
o przystąpieniu do Unii. Ówcześnie RWPG przeżywała załamanie systemu, określane obecnie
Jesienią Ludów – proces rozpadu rządów komunistycznych.
2. Materiał i metody
Celem artykułu jest analiza zmian, które zaszły w państwie polskim w przeciągu 15
lat, za sprawą członkostwa w Unii Europejskiej. Na podstawie bogatej literatury
zinterpretowana została historia polskiej drogi do Wspólnoty, jednolity rynek, wspólna
polityka rolna oraz wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Został poruszony także
temat polityki spójności. W ostatniej części zostają przedstawione wady i zalety. Praca ma
charakter teoretyczny. Głównymi metodami badawczymi są: przegląd literatury,
wnioskowanie dedukcyjne.
3. Wyniki i Dyskusja
Droga Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku miało miejsce największe rozszerzenie w całej historii Unii. Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry, przyłączyły
się do Unii Europejskiej. Mimo, że obecnie od kilkunastu lat Polska posiada swoje miejsce
we Wspólnocie, przystąpienie do niej, poprzedzało wiele lat przygotowań i starań. Należało
spełnić cały szereg warunków, przeprowadzić wiele analiz dotyczących sytuacji w Polsce,
przy pomocy całego sztabu specjalistów.
Nawiązane stosunki Polski ze Wspólnotą przerodziły się w negocjacje dotyczące
zawarcia umowy w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej, którą podpisano
w 1989 roku. Pozwoliło to nam eksportować bez ceł, towary do krajów Wspólnoty. Ta
korzystna kooperacja, miała znaczący wpływ na zawarcie Układu Europejskiego w 1991
roku. To on ustanowił stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i jej krajami
członkowskimi. [2019,Polskatimes] Zapewniał również podstawy udzielania pomocy
technicznej i finansowej, oraz ramy prawne wspierania dalszej integracji. Poza tym zakładał,
że w przyszłości Polska stanie się jednym z członków.
Skłoniło to, kraj do podjęcia pewnych kroków w tym celu – 1 stycznia 1993 roku
polski rząd stwarza „Program działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny
do wymagań Układu Europejskiego”. Również Wspólnota podjęła działania związane
z rozszerzeniem. Sześć miesięcy później Rada Europejska w Kopenhadze podjęła decyzję
o możliwości przystąpienia do Unii państw z Europy Środkowej i Wschodniej, pod
warunkiem, że spełnią warunki ekonomiczne i polityczne. Wymogi te nazwano Kryteriami
Kopenhaskimi. Kryteria polityczne zakładały: istnienie instytucji gwarantujących stabilną
demokracje, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie praw mniejszości.
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Z kolei ekonomiczne: istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji
i wolnemu rynkowi. Wyróżnia się również kryteria zaadoptowania acquis, mówiące o tym, że
kraj musi być zdolny do podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa, a zwłaszcza
przejęcia celów unii politycznej, oraz gospodarczej i walutowej.
Rok 1998 przyniósł ze sobą pięcio etapowe negocjacje akcesyjne, toczące się
pomiędzy ministrami i ambasadorami rządów państw UE oraz przedstawicielami kraju
kandydującego. Pierwszy etap ruszył już 3 kwietnia i polegał na tzw. screeningu, czyli
rygorystycznym przeglądzie zgodności prawa danego kraju z prawem unijnym. Ten etap
negocjacji obejmuje również podjęcie decyzji odnośnie aktów, które zostaną wdrożone jak
i tych wymagających znacznej poprawy. Proces badania, analizowania i przeglądu
ustawodawczego trwał rok, i po jego zakończeniu mógł rozpocząć się etap drugi.
Następnym krokiem ku członkostwu było opracowanie swoich warunków
negocjacyjnych, które następnie musiały zostać zatwierdzone przez Radę Ministrów. Po
akceptacji tych warunków, zaczął się jeszcze ważniejszy proces – długotrwałej wymiany
informacji, wielu wyjaśnień pisemnych i mnóstwa konsultacji z ekspertami, aby wspólnie
wypracować cel. Umożliwiło to stworzenie szkicu Traktatu Akcesyjnego. Wiele lat starań
doprowadziły do pomyślnego zakończenia negocjacji. Na szczycie w Kopenhadze, który
odbył się w 2002 roku, ustalono, że Polska przystąpi do Unii 1 maja 2004 roku.
[Chruściel,2013]
Polityka Spójności Unii Europejskiej
Polityka regionalna nabiera z roku na rok coraz większe znaczenie w rozwoju
gospodarczym państw członkowskich. Obszar Unii Europejskiej nie jest podzielony
równomiernie, jeśli chodzi o rozwój. Związane jest to m.in. z różnicami w zaopatrzeniu
w zasoby naturalne, różnicami demograficznymi i w poziomie kształcenia. Skutkiem, czego
celem polityki spójności stało się wyrównanie nierówności. Zapewnia ona korzyści
wszystkim regionom UE. Wspiera rozwój gospodarczy, tworzy nowe miejsca pracy oraz
wspiera konkurencyjność przedsiębiorstw.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna_Unii_Europejskiej.
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Jest to najbardziej proinwestycyjna polityka UE. Polska bierze udział już w trzeciej
puli funduszy unijnych, korzystaliśmy z nich w latach 2004-2006, 2007-2013 i obecnie
korzystamy z tego 2014-2020. Kraje oznaczone kolorem czerwonym to są kraje, które
potrzebują wsparcia ze strony Unii. W związku z tym Polska otrzymała wiele funduszy i po
15 latach osiągnęła wyższe niż zakładano tempo wzrostu gospodarczego, co przekłada się na
przyśpieszenie tempa, w jakim poziom życia ludności polskiej zbliża się do średnich
europejskich. W 2004 roku PKB per capita wynosił połowę średniej unijnej, a w 2017 roku
wyniósł 70 %. Szacuje się, że w 2020 roku będzie to 75 %. Ponadto rośnie liczba osób
aktywnych zawodowo – 2004 rok 57 % ,a w 2018 72 %. W okresie 2007-2013 utworzono
ponad 43 tysiące miejsc pracy i przeszkolono 6,7 mln ludzi. 3,2 miliony obywateli korzysta
z ulepszonego transportu miejskiego oraz 5800km nowych dróg.
To właśnie transport i sieć uliczna najwięcej skorzystały z pomocy unijnej i dzięki
temu, w Warszawie zakończono budowę pierwszej linii metra, która odbywała się od 25 lat.
Druga linia także powstaje w dużej mierze z funduszów europejskich, które pokryły jak dotąd
60% wydatków (3,6 mld zł) związanych z budową i zakupem 35 pociągów. Jednak
największą dotacją były polskie drogi – w samej Warszawie przeznaczono 742 mln zł na trasę
mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Powstał również fragment obwodnicy i wiele tras tzw.
wylotowych.
Ponadto, zainwestowano w rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników. Z myślą
o tym powstał m.in. program operacyjny kapitał ludzki. W ramach, którego dąży się do
poprawy stanu zdrowia osób pracujących oraz poprawy, jakości funkcjonowania systemu.
Program obejmuje m.in. kształcenie pielęgniarek, kształcenie specjalistów deficytowych,
doskonalenie kadr. Budżet programu wynosi 11,4 mld euro, z czego 9,7 mld otrzymano
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Również wiele przychodni i szpitali, laboratoriów
zostało zmodernizowanych z funduszy unijnych. W Warszawie w miejskie placówki
zainwestowano 123 mln zł, a w Wawrze powstał Ośrodek Parkinsona za 3 mln zł.
Zmieniło się wiele także, w zakresie nauki. Warszawa jest największym ośrodkiem
akademickim w całej Polsce, co za tym idzie wiele środków przypadło właśnie tym
uczelniom ze stolicy. Dzięki funduszom Uniwersytet Warszawski w ostatnich latach
wybudował nowy kampus i buduje siedzibę instytutu lingwistyki. Natomiast Politechnika
Warszawska uzyskała 1 mld zł na wiele projektów, z czego największy to Cezemat (380 mln
zł), czyli Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Należy dodać, że
w województwie świętokrzyskim, także odmieniono uczelnię, powstało wiele
zmodernizowanych pracowni. Również udało się utworzyć wiele nowych kierunków
kształcenia zawodowego, i wyposażyć pracownie. Wszystko to dzieje się w ramach programu
ET 2020, którego jednym z celów jest poprawienie, jakości oraz skuteczności kształcenia
i szkolenia. [ Osowski, 2017]
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
Historycznie pierwszą pośród wszystkich wspólnych polityk jest wspólna polityka
rolna. Na przestrzeni lat ulegała wielu zmianom, a swój początek ma w czasach II Wojny
Światowej. Kiedy żywność była bardzo droga i było jej nie wiele na rynku, zdecydowano się
na zmianę w celu zapewnienia rolnikom lepszego życia a konsumentom dostępu do
bezpiecznej żywności w odpowiednich cenach.
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Ważnym aspektem jest wspólne ponoszenie kosztów przez kraje członkowskie, wiąże
się to z zasadą solidarności finansowej. Wspólne finansowanie odbywa się za pośrednictwem
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w rolnictwie. Fundusz powstał w 1962 roku
i dwa lata później został podzielony na dwie sekcje: sekcja gwarancji (wspieranie działań
interwencyjnych na rynkach rolnych) i sekcja orientacji (wspieranie modernizacji rolnictwa).
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) obejmuje finansowanie
programów rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki czemu poprawiła się konkurencyjność
rolnictwa i leśnictwa. Również poprawie uległa, jakość życia na obszarach wiejskich, wraz,
z jakością środowiska naturalnego.
Przyczynił się do tego w znacznej mierze Program Rozwoju Obszarów wiejskich,
którego celem, było wspieranie działalności rolniczej na obszarach wiejskich
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Część dostępnych środków w ramach tego
projektu wdrażana jest przez samorządy wojewódzkie. To one przyjmują wnioski i dokonują
ich oceny, aby potem przeznaczyć fundusze na określone działania. Są to działania
w zakresie: budowy lub modernizacji dróg lokalnych, inwestycji w targowiska, gospodarki
wodno-ściekowej oraz odnowa wsi. Jest to program na lata 2014-2020. Stan na dzień
31.05.2019r przedstawia się następująco. [2019,Badania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.]
W celu realizacji inwestycji wybudowano w całym kraju 161,373 km w tym 135,885
km dróg gminnych i 25,488 km dróg powiatowych. Natomiast przebudowano 2 747,912 km
w tym 1 861,235 km dróg gminnych i 886,677 km dróg powiatowych. Warto dodać, że
województwo mazowieckie zrealizowało najwięcej operacji, ponieważ aż 214.
Efekty działań w zakresie inwestycji przedstawiają się następująco: zaplanowano
wybudowanie w całym kraju 85 targowisk, jednakże zrealizowano dopiero budowę 11. Udało
się także przebudować 27 targowisk na planowanych 100.
Największą ilość środków otrzymało województwo podkarpackie na polepszenie
infrastruktury ściekowej. Zrealizowano 535,75 km systemów kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych.
Również wybudowano 147 świetlic i domów kultury, a przebudowano 162. W ramach
realizacji celów wybudowano 2 biblioteki a przebudowano 8.
W Polskim rolnictwie zatrudnionych jest 11,5% ogółu pracujących, co jest jednym
z najwyższych wskaźników w UE. A mimo, to udział użytków rolnych w ogóle wynosi
zaledwie 9%. Bardzo ważnym aspektem jest wielkość gospodarstwa, ponieważ od niego
zależą dopłaty bezpośrednie – przeznaczane są dla dużych gospodarstw. Niestety w Polsce
przeważały małe i średnie. Po przystąpieniu do Unii liczba gospodarstw uległa zmianie aż
o 34% wzrosła liczba gospodarstw o powierzchni 50 ha i większych, liczba gospodarstw
średnich nie uległa znaczącej zmianie. Natomiast o 25% zmniejszyła się liczba gospodarstw
małych (0-5 ha). Znaczy to, że w Polsce wzrósł potencjał produkcyjny.
Wspólny Rynek Unii Europejskiej
Jednym z najbardziej cenionych osiągnięć integracji europejskiej jest utworzenie
wspólnego rynku bez granic, który jest także największym obszarem gospodarczym na
świecie. Określany jest, jako siła napędowa całego procesu integracji, zmierzająca do głównej
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idei, jaką jest utworzenie jednolitego rynku, działającego w przyszłości jak jeden rynek
narodowy.
Jednolity Akt Europejski wprowadził zasadę stanowiącą podstawę funkcjonowania
wspólnego rynku, która odnosi się do czterech swobód. Pierwszą z nich jest swobodny
przepływ towarów. Tłumaczony, jako możliwość swobodnego obrotu, a zatem obejmuje
eksport i import towarów na danym obszarze. W ramach tej swobody zniesiono wszelkie
ograniczenia ilościowe i jakościowe. Wiązało się to z wieloma zmianami dla firm, które
musiały dostosować swoje produkty. Poniesione zostały koszty, a wiele małych
przedsiębiorstw nie było w stanie sprostać tym warunkom i popadły w zadłużenie. Duże
znaczenie miało również wejście na polski rynek nowych towarów, co wiązało się
z większym wyborem dla konsumentów, i nową konkurencją dla firm. Spowodowało to
upadek wspomnianych małych przedsiębiorstw. Mimo tego, że rynek wspiera korporacje
w ugruntowaniu swojej pozycji w otwartym, zróżnicowanym i konkurencyjnym otoczeniu.
Pozytywnym skutkiem jest wzrost eksportu polski o ponad 70 mld euro, jak i importu, który
wzrósł o 50 mld euro. Rok 2004 był ostatnim rokiem z ujemnym saldem handlu pomiędzy
Polską a UE [Puls Biznesu, 2005], obecnie rośnie polska konkurencyjność na rynku.
Kolejną swobodą jest swoboda przepływu usług, które prężnie się rozwijają. Sektor
ten odpowiada 70% PKB.
Swobodę świadczenia usług uznaję się za przełomową, ponieważ otworzyła dostęp
polskim przedsiębiorcom do zagranicznych rynków. Wcześniej obszar ten nie był prawie
wcale wykorzystywany. Ówcześnie popyt wewnętrzny był na niskim poziomie, zatem
skłaniał do poszukiwania nabywców za granicami, co umożliwiła i ułatwiła ta swoboda.
Polskie przedsiębiorstwa stały się konkurencyjne z firmami z krajów takich jak Niemcy,
Francja czy Wielka Brytania.
Zasada swobodnego przepływu kapitału daje ona możliwość transferu zysków
z jednego kraju do drugiego oraz prawo inwestowania i nabywania wszelkich walorów
rzeczowych i finansowych za granicą bez żadnych przeszkód. Odnosi się m.in do
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
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Źródło:https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=
tipsbp90&toolbox=types.

Kraje, których wynik inwestycji jest bliższy zeru a nawet ujemny są inwestorami.
A pozostałe kraje w tym Polska są beneficjentami, w których występuje znaczny napływ
inwestycji. Polska znacząco zyskała na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych po wejściu
do Unii. Z roku na rok rośnie liczba firm, które lokują swoje placówki na terenie kraju
polskiego, co ma wpływ na poprawę sytuacji finansowej. W konsekwencji Polska zajęła
drugie miejsce pośród krajów, w których inwestycje zagraniczne utworzyły miejsca pracy.
Udało się stworzyć ponad 99 tys. wakatów, podczas kiedy w Wielkiej Brytanii liczba nowych
miejsc pracy sięgnęła 80 tys., a w Rosji – 70 tysięcy. Według danych z ABSL w 2017 roku
przybyło w Warszawie osiem nowych centrów usług wspólnych, które utworzyły 4 tyś miejsc
pracy. Przekłada się to wszystko na spadek bezrobocia do 5,9% oraz wzrostu średniego
wynagrodzenia do 4521,08 zł [Bartosiewicz, 2018]. Polacy znaleźli nowe miejsca pracy,
gdzie zarabiają więcej. Za sprawą tego polski rząd wprowadza nowe regulacje i udogodnienia
dla inwestorów, co zachęca do dalszych inwestycji. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
również wpływają na dochód państwa po przez transfer technologii. Mimo, że wynalazcy
przysługują prawa monopolisty, kraj goszczący absorbuje rozwiązania logistyczne, knowhow. Poprawiła się również produktywność, która poskutkowała wzrostem konkurencyjności
kosztowej, co wiąże się z większym udziałem firmy na rynkach międzynarodowych i większą
zyskownością [Firszt ]. W związku z tym produkcja BIZ wykorzystuje kapitał ludzki pojawiła
się tendencja do podnoszenia kwalifikacji pracowników i wzrostu nierówności w dochodach.
Czwartą swobodą jest swoboda przepływu osób. Oznacza ona usunięcie
z prawodawstwa państw członkowskich Unii wszystkich form dyskryminacji związanych
z zatrudnieniem i wynagrodzeniem, osób pochodzących z innego kraju wspólnoty. W ramy
wpisane jest również swobodne poruszanie się, osiedlanie na terytorium innego państwa,
mające przyczyniać się do polepszenia, jakości życia. Jednakże Polska należy do tych krajów,
w których emigracja przewyższa imigracje. Według danych podanych na rok 2018 6,2%
obywateli polskich w wieku produkcyjnym przebywa na terenie innego kraju Unii.[
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2018,źródło RynekPierwotny.pl]. Aby możliwe było przemieszczanie się niezbędna jest
koordynacja krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, z którą wiążą się wyzwania,
wynikające z różnorodności systemów. Niewątpliwie emigracje zarobkowe ludności polskiej
przyczyniają się do zmniejszenia się bazy składkowej, a w konsekwencji pogorszenie stanu
funduszu emerytalnego. Jednakże, z migracjami powiązany jest rozwój sektora usług,
w dużym stopniu firm transportowych oraz agencji turystycznych, z których korzystają
migranci i ich rodziny, pozostające w kraju. Udział tych firm wzrósł o 11,8 % porównując do
roku poprzedniego (2017) [GUS, dane dot. sektora transportu]. Warto dodać, że polski
transport jest numerem jeden pośród krajów UE. Dostarczane są im zazwyczaj środki na
budowę domów, remonty, co większa zapotrzebowanie na lokalne firmy budowlane
i podnosi, jakość życia. Wg danych z raportu Fixly 46% Polaków przeprowadziło remonty
w 2018 roku.
Handel Zagraniczny Polski
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło znacząco handel zagraniczny.
Duży wpływ miało zniesienie barier taryfowych i pozataryfowych.
W latach poprzedzających przystąpienie do Unii, polski handel zagraniczny opierał się
na modelu klasycznym, który swoje fundamenty ma w korzyściach komparatywnych. Polska
utrzymywała z krajami członkowskimi UE przewagi komparatywne, jeśli chodzi o dobra
pracochłonne oraz surowcochłonne. Specjalizowała się w produkcji tych produktów, które
wymagały nakładów kapitału ludzkiego – meble, odzież.
Duży napływ BIZ, wraz z liberalizacją handlu przyczynił się do znacznie szybszego
rozwoju importu, niż eksportu a w konsekwencji doprowadził do pogłębienia deficytu.
Sytuacja zaczęła się zmieniać od 2004 roku, kiedy to odnotowano największa dotychczas
dynamikę obrotu handlowego. Co równie ważne wartość importu zaczęła się stabilizować,
a wartość eksportu wzrosła. Główny udział w eksporcie mają kraje UE, których udział
w porównaniu z rokiem 2000 wzrósł o 8%. Ponadto polski eksport na rynki krajów
członkowskich miesięcznie rósł o 11%. I w 2005 roku pierwszy raz zanotowano dodatnie
saldo. Wzrost eksportu zauważono głównie w przemyśle elektromaszynowym ( wzrost o 3,2
mld euro) i produktów rolno-spożywczych ( o 1 mld euro). Natomiast w imporcie produkty
przemysłu chemicznego i wyroby metalurgiczne.
Eksport do krajów Unii w roku 2018 wynosił już 80% całości. Polska jest coraz
bardziej powiązana ze wspólnym rynkiem, dzięki czemu wzrosła zdolność polskiego sektora
przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach UE. Natomiast import do UE wynosił 58%.
Przyczyniło się to wszystko do wzrostu wolumenu handlu zagranicznego, w wyniku
pogłębiania powiązań. [ 2019, Badania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]
Eksport Polski wykazuje tendencję wzrostową, co zapowiada jeszcze więcej korzyści.
Przy obecnej wartości eksportu polskie przedsiębiorstwa zwiększyły poziom produkcji, który
wiąże się z nowymi miejscami pracy, wykorzystaniem nowej technologii, a w konsekwencji
lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego zakładu. Skłaniającego do lepszej organizacji
pracy.
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4. Podsumowanie
Droga Polski nie była krótka i łatwa. Należało spełnić szereg wymogów związanych
z przystąpieniem. Jednak, gdy udało się wejść do Unii, wiele zmieniło się w Polsce.
Polityka spójności przyczyniła się do znacznego rozwoju regionów. Obszary zbliżają
się do poziomu państw Unii. Zostało wybudowanych wiele dróg, przychodni czy
laboratoriów. Otworzono wiele nowych kierunków kształceni i przeprowadzono wiele
szkoleń.
Polskie rolnictwo otrzymało wiele dofinansowań i dzięki temu stało się bardziej
zmodernizowane, a ponadto wzrósł potencjał produkcyjny. Wzrosła także ilość gospodarstw
dużych, co się z tym wiąże więcej z nich dotrzyma dofinansowania bezpośrednie.
Natomiast wspólny rynek zmusił do dostosowania produktów, co odbiło się na
mniejszych przedsiębiorstwach, które popadły w zadłużenie, a następstwie upadły. Plusem dla
konsumentów, płynącym z otwarcia rynku jest większy wybór produktów, który także jest
minusem dla przedsiębiorstw, ponieważ zwiększa się konkurencyjność. Otworzenie rynku na
swobodę przepływu kapitału znacznie podniosło BIZ w Polsce. Co równie ważne wartość
importu zaczęła się stabilizować, a wartość eksportu wzrosła. Również przyczyniło się to do
migracji ludności na niekorzyść Polaków.
Nie ulega wątpliwości, że wiele aspektów uległo zmianie po przystąpieniu. Polska
skorzystała w dużym stopniu na tym, co oferuje Unia. Na pewno będzie ona w przyszłości
bardziej rozwinięta, ale również będzie miała przed sobą wiele wyzwań, płynących
z członkostwa.
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1. Wstęp
Federacja Rosyjska bez wątpienia jest specyficznym i wymagającym podmiotem na
arenie międzynarodowej. Mimo to relacje Unii Europejskiej i Rosji przez większość czasu
układały się co najmniej poprawnie. Świadczyć może o tym między innymi dość szybko
podpisana umowa o partnerstwie strategicznym. Rozbieżność interesów m.in. w kwestii
rozszerzenia Unii na wschód oraz częste konflikty zbrojne, w które zwykle angażowała się
Rosja nie stanowiły zazwyczaj bariery w utrzymywaniu stosunkowo poprawnych relacji.
Pierwszy poważny kryzys stosunków między Unią Europejską i Rosją był wynikiem
wydarzeń, które miały miejsce po protestach na Ukrainie pod koniec 2013 roku i aneksji
Krymu przez Federacje Rosyjską. Po tych wydarzeń Unia Europejska nałożyła szereg sankcji
na Rosje, głównie o charakterze gospodarczym i dyplomatycznym co miało odzwierciedlenie
w statystykach związanych z szeroko pojętą wymianą handlową pomiędzy omawianymi
podmiotami.
2. Zarys historyczny współpracy gospodarczej pomiędzy Unią Europejską i Rosją
W celu omówienia stosunków handlowych Unii Europejskiej i Rosji należy cofnąć się
do drugiej połowy XX wieku, gdzie stosunki umowne między Wspólnotami Europejskimi,
a ZSRR nie wychodziły poza kwestie związane z handlem. Na początku funkcjonowania WE
wymianę handlową regulowały umowy bilateralne pomiędzy ZSRR, a poszczególnymi
krajami Wspólnot, gdyż ówcześnie Związek Radziecki nie uznawał Wspólnoty Europejskiej
za podmiot stosunków międzynarodowych. Po wygaśnięciu tychże umów w roku 1975
nastąpił okres stosunków bezumownych Kawecka-Wyrzykowska, 2004]. Wspólnoty
Europejskie stosowały ograniczenia ilościowe w wymianie handlowej z ZSRR i innymi
krajami RWPG. Wynikało to z faktu, iż kraje socjalistyczne należały do odmiennego bloku
politycznego i wojskowego niż kraje WE. Dopiero 25 czerwca 1988 roku doszło do
podpisania wspólnej deklaracji EWG i RWPG, gdzie obie strony wyraziły chęć uregulowania
na drodze umownej wzajemnych stosunków handlowych. Do zawarcia pierwszej w historii
wzajemnych stosunków umowy pomiędzy EWG i RWPG doszło 18 grudnia 1989 roku. Obie
strony zobowiązały się do traktowania we wzajemnych obrotach handlowych towarów
przemysłowych w zgodzie z zasadami KNU. Zmiana warunków politycznych związana
z rozpadem ZSRR i przemianami demokratycznymi w krajach bloku wschodniego wymogła

36

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

potrzebę nowych regulacji stosunków pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i krajami
powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego.
Stosunki pomiędzy WE, a krajami powstałymi po rozpadzie ZSRR zostały
uregulowane w układach o partnerstwie i współpracy podpisywanych od połowy lat 90 XX
wieku. Wychodziły one poza ustalenia stricte handlowe i obejmowały takie dziedziny jak:
 dialog polityczny,
 współpraca handlowa i gospodarcza,
 współpraca na rzecz zwalczania handlu narkotykami i prania brudnych pieniędzy,
 współpraca w dziedzinie nauki, badań, transportu, energii i ochrony środowiska.
Układy regulowały również zasady dotyczące przekazywania przez pomocy
finansowej dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w ramach programu TACIS, który
miał służyć wspieraniu przemian prorynkowych i prodemokratycznych w tych krajach.
Fundusz ten przewidywał głównie finansowanie projektów pomocy doradczo-szkoleniowej,
a także wybranych programów inwestycyjnych. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy
jest „przestrzeganie zasad demokracji oraz praw człowieka i mniejszości narodowych, a także
widoczne postępy w tworzeniu rynkowych systemów gospodarczych” [Błaszczuk, 2003].
Na dalszy rozwój relacji pomiędzy Wspólnotą Europejską, a Rosją, Białorusią
i Ukrainą duży wpływ miał traktat z Maastricht z 1 listopada 1993 roku przewidujący
powołanie Unii Europejskiej. W zamyśle podmiot ten miał opierać się na trzech filarach:
 zakres gospodarczy (Wspólnota Europejska),
 zakres stosunków zewnętrznych (wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa),
 zakres stosunków wewnętrznych (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne).
Współpraca między UE, a Rosją rozwijała się głównie w obszarach związanych z II
i III filarem.
Układ o współpracy i partnerstwie (PCA) między Federacją Rosyjską, a Wspólnotami
Europejskimi został podpisany 24 czerwca 1994 roku, a wszedł w życie 1 grudnia 1994 roku.
11 marca 2003 roku została przedstawiona koncepcja nowej polityki sąsiedztwa UE
w komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Szersza Europa: nowe ramy stosunków z naszymi
wschodnimi i południowymi sąsiadami” Harasimowicz, 2005]. Podstawowym celem nowej
polityki miało być „podzielenie się korzyściami z rozszerzenia z krajami sąsiadującymi z UE
celem zwiększenia stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, uniknięcia stworzenia nowych
linii podziału oraz rozszerzenie obszaru stabilności zamożności w i poza nowymi granicami
UE” [Kołodziej]. W 2004 r. Rosja odmówiła udziału w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa,
gdyż nie chciała być postawiona na równi z innymi państwami postradzieckimi.
Kluczowym wydarzeniem w relacji UE z Federacją Rosyjską były wydarzenia
rozpoczęte w listopadzie 2013 roku na Ukrainie, czyli tzw. „Euromajdan”. Kilka tygodni
później w marcu 2014 roku doszło do referendum w sprawie statusu Krymu, w wyniku czego
obszar ten został przyłączony do Federacji Rosyjskiej. Do tych wydarzeń ustosunkowało się
między innymi Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, które nie uznało tego
referendum. Stanowisko w tej sprawie wyraziła również Unia Europejska, która od marca
2014 roku zaczęła wprowadzać wobec Rosji kolejne sankcje. Przede wszystkim o charakterze
gospodarczym i dyplomatycznym. Sankcje te są konsekwentnie przedłużane co pół roku na
okres 6 miesięcy.
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3. Analiza struktury eksportu oraz importu pomiędzy UE i Rosją
Rosja jest czwartym (zaraz po USA, Chinach i Szwajcarii) partnerem handlowym Unii
Europejskiej. Wymiana handlowa pomiędzy UE, a Federacją Rosyjską charakteryzuje się
wyraźną przewagą importu towarów z Rosji nad eksportem. Na wykresie 1 zaprezentowano
szczegółowe dane, które pokazują jak wyglądała ona na przestrzeni ostatniej dekady.
Przedstawiono na nim import unijny z Rosji, eksport unijny do Federacji Rosyjskiej oraz
bilans handlowy tejże wymiany.

Wykres 1. Handel Unii Europejskiej z Rosją w latach 2008-2018 w mln euro
Źródło: https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Bilans handlowy na przestrzeni lat 2008-2018 jest ujemny dla krajów UE. Trend ten
utrzymuje się stale, a w jego obrębie zauważalne są zarówno wzrosty (np. rok 2011, 2012
i 2013, a także 2018), jak i spadki (np. rok 2009 czy 2016). Koniunktura gospodarcza jest
rzecz jasna powiązana z sytuacją gospodarczą na świecie, w związku z tym dostrzegalny jest
kryzys gospodarczy z końca pierwszej dekady XXI wieku (zwłaszcza w danych
statystycznych dla roku 2009, kiedy to zanotowano wyraźny spadek obrotów handlowych
między Unią Europejską, a Rosją oraz konsekwencje wprowadzenia sankcji począwszy od
roku 2014 z punktem kulminacyjnym w roku 2016.
W tabelach 1 i 2 zostały zaprezentowane szczegółowe dane dla importu i eksportu
rosyjskiego do UE z wybranych sektorów gospodarki.
Tabela 1. Import z Rosji do UE (w mln EUR)

Wyszczególnienie
Suma
Żywność i żywe zwierzęta
Napoje i papierosy
Surowe materiały niejadalne, poza paliwami
Paliwa mineralne, smary i pokrewne
Oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i
roślinnego
38

2015
136 405
1 428
120
3 276
92 397

2016
118 870
1 488
121
3 441
78 136

2017
144 979
1 440
117
4 269
97 370

2018
168 266
1 804
139
4 828
114 762

120

95

90

98
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Środki chemiczne i pokrewne
Towary przemysłowe klasyfikowane głównie
według materiału
Maszyny i urządzenia transportowe
Inne artykuły przemysłowe
Towary
i
transakcje
gdzie
indziej
niesklasyfikowane
Inne

5 435

4 451

4 881

5 780

13 972

14 729

17 187

19 506

2 357
397

2 254
477

2 234
534

2 186
537

2 393

2 087

3 164

2 567

14 509

11 592

13 692

16 059

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Import oparty jest głównie na paliwach mineralnych, smarach i pokrewnych (wartości
między 78 136 mln EUR w 2016, a 114 762 mln EUR w 2018, co stanowi około 2/3 całego
importu z Rosji). Sektor ten za wyjątkiem 2016 roku notuje ciągły wzrost. Drugą kategorią
na której opiera się import z Federacji Rosyjskiej są towary przemysłowe klasyfikowane
głównie według materiału (13 972 mln EUR w 2015 do 19 506 mln EUR w 2018). Ten drugi
sektor notuję regularny wzrost. W stosunku do roku bazowego (2015) wzrósł w roku 2018
o około 40%. Łącznie od 2015 do 2018 r. zanotowano wzrost wartości całego importu z 136
405 mln EUR do 168 266 mln EUR, co oznacza zwiększenie importu o 23% w ciągu 3 lat.
Wartość eksportu do Rosji jest mniejsza i stanowi ona około połowę wartości importu
W latach 2015-2018 wartość eksportu wahała się z 73 786 mln EUR w roku 2015 do 85 196
mln EUR w roku 2018.
Tabela 2. Eksport z UE do Rosji (w mln EUR)
Wyszczególnienie
2015
Suma
73 786
Żywność i żywe zwierzęta
3 303
Napoje i papierosy
1 185
Surowe materiały niejadalne, poza
1 188
paliwami
Paliwa mineralne, smary i pokrewne
614
Oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i
149
roślinnego
Środki chemiczne i pokrewne
15 746
Towary
przemysłowe
klasyfikowane
8 370
głównie według materiału
Maszyny i urządzenia transportowe
32 106
Inne artykuły przemysłowe
9 505
Towary i transakcje gdzie indziej
1 160
niesklasyfikowane
Inne
461

2016
72 425
3 187
1 270

2017
86 029
3 660
1 517

2018
85 196
3 700
1 629

1 282

1 505

1 550

591

650

721

183

197

151

15 735

17 938

17 707

8 011

9 554

9 108

31 183
9 424

39 011
10 808

38 632
11 017

1 043

681

359

516

507

624

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
: https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019)
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Dominującymi sektorami w przypadku eksportu są maszyny i urządzenia transportowe
(wartości pomiędzy 32 106 mln EUR w 2015, a 38 632 mln EUR w 2018 co stanowi około
45% całego eksportu) oraz środki chemiczne i pokrewne (15 746 mln EUR w 2015 do 17 707
mln EUR w 2018 co stanowi około 20% całego eksportu). W wyniku tego ogólna wartość
eksportu zwiększyła się w latach 2013-2016 o 15%.
Należy zaznaczyć, że wzajemny wolumen handlowy Rosji i UE w roku 2018 wyniósł
aż 253 463 milionów EUR. Import z Federacji Rosyjskiej ma ponad dwukrotnie wyższą
wartość niż eksport, co sprawia, iż Rosja posiada nadwyżkę w tej wymianie handlowej.
W przypadku 2018 roku wyniosła ona 83 070 milionów EUR.
Pomimo tego, że wskaźniki eksportu unijnego poprawiały się w ostatnich latach
to w dalszym ciągu stanowią wobec importu wartość zdecydowanie niższą i przez to bilans
handlowy Rosji z Unią Europejską jest zdecydowanie korzystniejszy dla Federacji Rosyjskiej.
4. Analiza wymiany handlowej wybranych dóbr pomiędzy Rosją i UE
Niezwykle bogaty wachlarz sektorów gospodarczych, które biorą udział w wymianie
handlowej świadczy o tym, iż wzajemny handel zagraniczny rozwija się w prawidłowym,
choć zdecydowanie bardziej korzystniejszym dla Rosji kierunku.
Największy udział w imporcie z Rosji do UE mają paliwa mineralne, smary
i pokrewne. Wielkość importu tychże dóbr przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Wartość importu paliw mineralnych, smarów i pokrewnych z Rosji do Unii
Europejskiej w latach 2015-2018 w mln euro
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Jak można zauważyć na powyższym wykresie głównym segmentem tej gałęzi jest
ropa i produkty ropopochodne stanowiące rokrocznie ponad 80% sektora i około 60% całego
importu. Po roku 2014 odnotowano wyraźny spadek wartości importu tego surowca. Niemniej
jednak po roku 2016 pojawiła się tendencja wzrostowa. Jeśli chodzi zaś o eksport tychże dóbr
z UE do Rosji jest on marginalny i stanowi nikły procent wartości eksportu, co prezentuje
wykres 3.
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Wykres 3. Wartość eksportu paliw mineralnych, smarów i pokrewnych z Unii
Europejskiej do Rosji w latach 2015-2018 w mln euro
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Na powyższym wykresie widać jeszcze większą dysproporcję pomiędzy ropą naftową
i produktami ropopochodnymi, a pozostałymi paliwami. Te pierwsze stanowią aż 94-95%
całego sektora, lecz gałąź ta w odniesieniu do całej wartości eksportu to zaledwie niecały 1%.
Pokazuje to, że wymianę handlową w sektorze paliw mineralnych, smarów i pokrewnych
można uznać za niemal jednostronną i mającą olbrzymi wpływ na charakter wymiany
handlowej pomiędzy Federacją Rosyjską i Unią Europejską.
Kolejnym kluczowym sektorem wymiany handlowej pomiędzy UE i Rosją są
maszyny i urządzenia transportowe co prezentuje wykres 4.
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Wykres 4. Wartość importu maszyn oraz urządzeń transportowych z Rosji do Unii
Europejskiej w latach 2015-2018 w mln euro
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).
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Jak widać na powyższym wykresie wyróżniającym się segmentem tego sektora są
urządzenia transportowe oraz inny sprzęt, które na początku omawianego okresu stanowiły
około 95,5%, zaś na koniec osiągnęły wartość, aż 97,5%. Niemniej jednak procentowy udział
całego sektora w ogólnej wartości importu z Rosji to około 1,5%. O ile ta gałąź nie jest
kluczowa w imporcie z Federacji Rosyjskiej do UE o tyle w przypadku eksportu stanowi
najważniejszy sektor wymiany handlowej co prezentuje wykres 5.
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Wykres 5. Wartość eksportu maszyn oraz urządzeń transportowych z Unii Europejskiej
do Rosji w latach 2015-2018 w mln euro
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Jeśli chodzi o eksport maszyn i urządzeń transportowych z UE do Rosji zauważyć
można zdecydowanie większy udział segmentu urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych
niż miało to miejsce w przypadku importu do UE. Jest to około 11-12% tego sektora, zaś sam
sektor stanowi blisko 45% całego eksportu do Federacji Rosyjskiej.
Kolejnym ważnym sektorem wymiany handlowej między omawianymi podmiotami są
środki chemiczne i pokrewne. W tym przypadku sytuacja jest podobna, gdyż wartość importu
tychże środków do UE nie jest wielka, lecz wartość eksportu do Rosji jest istotna i stanowi
blisko 20%. Import środków chemicznych i pokrewnych z Rosji do UE przedstawia wykres 6.
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Wykres 6. Wartość importu środków chemicznych i pokrewnych z Rosji do Unii
Europejskiej w latach 2015-2018 w mln euro
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Farmaceutyki odgrywają marginalną rolę w imporcie w sektorze chemikaliów. Jest to
zawsze poniżej 1%. Do pozostałych chemikaliów zaliczyć możemy wiele produktów, ale są
to głównie tworzywa sztuczne i inne chemikalia. Jeżeli chodzi o eksport tychże dóbr do Rosji
sytuacja wygląda zupełnie inaczej i co prezentuje wykres 7.
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Wykres 7. Wartość eksportu środków chemicznych i pokrewnych z Unii Europejskiej
do Rosji w latach 2015-2018 w mln euro
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf, (dostęp: 30.09.2019).

Jeśli chodzi zaś o eksport z UE widać wyraźnie, że farmaceutyki stanowią bardzo dużą
część sektora, a mianowicie około 40%. Cały sektor chemikaliów stanowi zaś blisko 20%
całej wartości eksportu z UE do Rosji co stawia ten sektor na drugim miejscu po maszynach
i urządzeniach transportowych.
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5. Podsumowanie
Współpraca na linii UE – Rosja w ostatni czasie przeszła głęboki kryzys związany
z sankcjami ekonomicznymi i politycznymi nałożonymi w odpowiedzi na aneksje Krymu
przez Rosjan. W blisko dwudziestopięcioletniej historii relacji Unii Europejskiej z Federacją
Rosyjską często dochodziło do różnic między partnerami wynikających zwykle z odmiennych
interesów, a także stanowisk wobec konfliktów zbrojnych w różnych częściach Europy.
Zazwyczaj kwestie te nie miały poważniejszego wpływu na stosunki dyplomatyczne
i gospodarcze obu podmiotów. W związku z tym konsekwencje wydarzeń na Ukrainie, które
rozpoczęły się pod koniec 2013 roku, wydają się mieć charakter precedensowy w tych
relacjach. Sankcje nałożone wskutek tego mają odzwierciedlenie w statystykach handlowych
pomiędzy UE i Federacją Rosyjską co widać przede wszystkim w danych z 2016 roku
ukazujący wyraźny spadek obrotów handlowych między tymi podmiotami. Wydaje się
jednak, iż świadomość wzajemnego uzależnienia obu tych podmiotów jest faktem, który
w dużym stopniu wyklucza możliwość pogłębienia kryzysu, a przyszłości doprowadzi do
stopniowej poprawy relacji i pozwoli na kontynuowanie rosyjskiej strategii polegająca na
ściślejszej kooperacji z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej.
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Warszawa 2005.
4. T. Kołodziej, „Nowe sąsiedztwo” na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej: wyzwania
dla PESCA, Warszawa 2005.
Wykaz stron internetowych:
5. https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_russia_en.pdf,
(dostęp: 30.09.2019).
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5. SOCIAL MEDIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE REKLAMY
mgr Sandra Rafałko
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
1. Wstęp
Social Media inaczej nazywane mediami społecznościowymi stanowią nowoczesny
trend w kampaniach reklamowych przedsiębiorstw. Media te przyczyniają się do skutecznej
kampanii reklamowej, zwiększeniu sprzedaży, jak i zyskaniu rozpoznawalności marki
[Zimmerman, Ng, 2017]. Social Media w swojej strategii zakładają możliwość dialogu/
interakcji wszystkich odbiorców komunikatów między sobą. Obecnie najpopularniejszymi
mediami społecznościowymi są: portale społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne, platformy
specjalizujące się w publikowaniu zdjęć, ale i strony firmowe, które umożliwiają swoim
klientom dzielenie się opinią na temat produktu, usługi z innymi użytkownikami
[https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/social-media/, 16.10.2019r.]. Literatura
przedmiotu przedstawia reklamę jako: „(…) bezosobową, odpłatną i adresowaną do
masowego odbiorcy formę przekazywania informacji rynkowych, zmierzających do
prezentowania i popierania oferty sprzedaży przez określonego nadawcę(…)”. Marketing
w swoich działaniach promujących przedsiębiorstwa używa narzędzi takich jak reklama
w celu skutecznego dotarcia do masowych odbiorców poprzez atrakcyjną prezentację swojej
marki lub produktów [Czubała, 2012]. Zmiana zachowań konsumentów przyczyniła się do
uodpornienia odbiorców na tradycyjne formy reklamowania, na rzecz reklamy w Internecie.
Nawiązywanie interakcji z klientami stało się dla przedsiębiorstw koniecznością, za pomocą
social mediów, które umożliwiają dialog pomiędzy firmą a odbiorcą. Media społecznościowe
oddziałują pozytywnie na markę, dzięki możliwości nie tylko dialogu, ale i komunikacji
pomiędzy konsumentami, budując tym samym zaufanie i wiarygodność marki w dalszej
społeczności Internetowej. Social media działają pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa
oraz na budowie zaangażowaniu klientów, wraz z lojalnością względem marki [Kotler,
Kartajaya, Setiawan, 2017]. Popularnym narzędziem stosowanym w reklamie social mediów
jest influencer marketing, opierający się na udostępnianiu opinii znanych w wirtualnym
świecie osób jako twórców kampanii reklamowych reprezentujących firmę wraz
z produktami. Początkowo organizacje korzystały z usług reklamowych przez celebrytów,
którzy inspirowali swoich fanów do zakupów konkretnych produktów firm jako ambasadorzy
marek. Obecnie influencer marketing stosowany jest również przy pomocy młodych
blogerów/ videoblogerów znanych wśród internatów ze swoich aktywnych działań w sieci.
Influencerem jest osoba, z którą każdy użytkownik może się utożsamić, dzieli się z fanami
swoim życiem za pomocą prywatnego kanału, zyskując wiarygodność i lojalność swoich
followersów [Górecka-Butora, Strykowski, Biegun 2019].
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2. Materiały i Metody
Model biznesowy w dobie rozpowszechnionego Internetu i wszechobecnej mobilności
przyczynił się do wzrostu działań przedsiębiorstw w mediach społecznoścowych, mając
największy wpływ na całokształt opinii oraz popularności marki wśród konsumentów. Sieci
działań w social mediach można podzielić na sześć kategorii:
1. Sieci społecznościowe – opierają się na słuchaniu opinii klientów, udostępnianiu treści
wpływających na większe zaangażowanie;
2. Wiedza społecznościowa – pomaga rozwiązywać problemy odbiorców, demonstrować
w subtelny sposób jak reklamowane produkty pomogły użytkownikom;
3. Udostępnienia społecznościowe – to strony umożliwiające dzielenie się angażującymi
treściami w konkretnej kategorii;
4. Informacje społecznościowe – krótkie wiadomości opisujące daną sytuację
publikowane w krótkich odcinkach czasu;
5. Społecznościowe przesyłanie strumieniowe – strony bogate w treści multimedialne,
umożliwiające swoim użytkownikom przesyłanie strumieniowe, udostępnianie zdjęć,
filmów, podcastów;
6. Treści generowane przez użytkowników oraz społeczności firmowe – własna
społeczność firm zintegrowana z treścią jak opinie, ocena użytkowników.
Kategorie te prezentują podział social mediów ze względu na rodzaj budowy
zaangażowania w treść reklamową przedsiębiorstwa przez społeczność Internetową [Chaffey,
2016].
Tabela 1. Platformy komunikacji w mediach społecznościowych
Nazwa
Opis
Działania reklamowe
Internetowe pamiętniki, w których blogerzy Dają wiele możliwości poprzez dzięki
Blogi/
videoblogi dzielą się swoimi doświadczeniami, zamieszczania zdjęć, video, wraz
wiedzą, upodobaniem, opowieściami ze z treścią. Cechują się długo żywotnością
swojego życia;
tekstu,
wraz
z
wyszukiwania
w przeglądarce Google;
Youtuberzy/ videoblogerzy komunikują się Największe marki korzystają z usług
Youtube
ze swoimi odbiorcami za pomocą popularnych youtuberów w celu zyskania
umieszczanych treści wideo. Popularni na popularności, poprzez umieszczanie
youtuberzy inwestują w sprzęt oraz w ekipy przez vlogerów angażujących treści
filmowe, w celu jak najlepszej jakości swoich fanów;
nagrania udostępnianego w serwisie;
Portal mieszczący największą liczbę Dotarcie reklamy do najszerszej grupy
Facebook
użytkowników
na
całym
świecie, odbiorców,
tworzenie
funpage,
umożliwiający pozyskiwania opinii wśród możliwość interakcji z klientem;
Internatów;
treści
za
pomocą
Instagram Cechuje go najwyższy współczynnik Publikowanie
dynamiki wzrostu wśród społeczeństwa popularnych hashtagów, coraz większa
Internetowego;
popularność publikacji influencerów
w InstaStories, przesyłanie kodów
rabatowych,
tworzenie
treści
sponsorowanych
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Twitter

Snapchat

TikTok

Pinterest
Linkedln

Popularne mikroblogi na całym świecie,
charakteryzujące
się
częstotliwość
dodawania treści w postaci krótkich
wiadomości tekstowych

Poprzez swój populistyczny charakter,
oraz częstotliwość korzystania z tego
serwisu przez polityków, dziennikarzy
przyczynia się do tworzenia treści
z zakresu marketingu społecznego;
Popularny wśród nastolatków i młodych Popularne gwiazdy obserwowane przez
osób, charakteryzuje się krótkotrwałością swoich fanów angażują ich w treści
treści i prezentacji szczegółów z życia prezentowane w swoich podcastach;
użytkowników
Umożliwia
użytkownikom
publikację Portal ten umożliwia w nowoczesny
krótkich nagrań na bazie dostępnych sposób
prezentacje
produktów,
podkładów muzycznych w swojej aplikacji; ogłoszenie wyników konkursu, czy
przedstawienie nowej kolekcji wyrobów
za pomocą ciekawych dla oglądających
krótkich filmików;
Mało popularny portal społecznościowy Umożliwia współpracę użytkowników
zrzeszający swoich użytkowników
z markami za pomocą sieci biznesowej;
Portal społecznościowy umożliwiający Popularnymi na tej platformie są liderzy
kontakty zawodowo-biznesowe;
opinii, którzy dzielą się swoją wiedzą,
doświadczeniem zawodowym w formie
postów, komentarzy, grafik i wideo.

Źródło: Opracowano na podstawie: Górecka- Butora P., Strykowski P., Biegun K. (2019). Influencer marketing
od A do Z. Whitepress. Bielsko-Biała, s. 39-47.

Platformy social mediów mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw (Tabela 1),
w celu efektywnego reklamowania swoich produktów samodzielnie, lub też za pomocą
influencerów, którzy świadczą swoje usługi we wszystkich mediach społecznościowych, jakie
są dostępne obecnie w Internecie. Wybór narzędzia social mediów reprezentującego
organizację zależy jak w przypadku tradycyjnych mediów od grupy docelowej, do której
przedsiębiorstwo pragnie dotrzeć [Górecka-Butora, i in., 2019]. Korzystanie z promocji
przedsiębiorstwa za pomocą social mediów wiąże się również z ryzykiem i błędami
popełnianymi przez firmy, podczas budowania swojego wizerunku w społeczności
Internetowej. Najpopularniejsze błędy, które organizacje popełniają to:
 brak odpowiedzi na komentarze, prywatne wiadomości klientów – zachowanie to
skutkuje brakiem możliwości nawiązania relacji obustronnej, w konsekwencji
zniechęceniu obserwatorów do angażowania się w treści marki;
 język przekazu niedostosowany do medium – każda platforma społecznościową
charakteryzuje się inną formą komunikacji, firmy powinny dopasować swoją strategię
do obowiązujących zasad na danym portalu;
 język przekazu niedopasowany do grupy odbiorców – przekaz reklamowy skierowany
do konkretnej grupy docelowej powinien być bogaty w słownictwo, jakim dana grupa
komunikuje się między sobą;
 za częste i obszerne komunikaty – czas poświęcany w social mediach przez
użytkowników jest krótki podczas przeglądanie portali, firmy mają kilka sekund na
zwrócenie uwagi odbiorcy i zachęcenia go do zaznajomienia się z ofertą;
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brak uwzględnienia odbiorców mobilnych – komunikat powinien być w większości
przypadkach dostosowany do miniaturowych ekranów smartfonów, z których
najczęściej użytkownicy mediów społecznościowych korzystają;
 prowadzenie kłótni w komentarzach – najbardziej niekorzystny scenariusz podczas
budowania pozycji w mediach społecznościowych, firma publicznie nie powinna
obrażać swoich niezadowolonych klientów;
 brak uzupełnionego profilu – brak zdjęć, kompletnych danych firmy wpływa na brak
zaufania odbiorców;
 kupowanie fanów – podczas tworzenia swojej strony firmy, zamiast kupować
nieaktywne konta, powinny wprowadzać treści angażujące tym samym gromadzić
realnych odbiorców;
 błędne, nadmierne użycie hashtagów – podpinanie się do popularnych hashtagów
niebędących związanych z tematyką branżową firmy, nie oddziałuje w sposób
pozytywny na zwiększenie liczby klientów;
 skupianie się na liczbie fanów – zaangażowany klient jest bardziej wartościowy przez
jego wkład osobisty w treści komunikatów firmy;
 brak podjęcia próby sprzedaży za pomocą social mediów – niektóre kanały nie mają
możliwości sprzedaży produktów firmy, jednak nie przeszkadza to w promowaniu
produktu za pomocą wybranego portalu społecznościowego.
Do błędów omyłkowych zaliczyć również można brak sprawdzenia informacji przed
publikacją treści, dodanie nieprawidłowego linku do produktu, pomylenia osób, o których
dodaje się post. Firmy korzystające z kampanii reklamowej w social mediach, czy influencer
marketingu powinny uwzględniać błędy i je w szybkim tempie niwelować podczas tworzenia
długotrwałych relacji z odbiorcami [https://freshmail.pl/blog/16-bledow-w-social-media/,
16.10.19r.].
3. Wyniki
Reklama w Internecie, oprócz stosowania narzędzi dostępnych w social mediach,
wyróżnia też: banery reklamowe, mailingi, SEO marketing, content marketing, kampanie
Google AdWords i inne. Jednak to media społecznościowe codziennie przyciągają setki
milionów internatów na całym świecie. Universal McCann opublikował badanie
przeprowadzone na grupie badanych osób w różnym wieku dotyczące skuteczności
prowadzenia działań reklamowych w social mediach [Akar, Topcu, 2011].
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Wykres 1. Użytkownicy aktywni Internetu w marcu 2008 roku
Źródło: Opracowano na podstawie: Akar E., Topcu B. (2011), An Examination of the Factors Influencing
Consumers’ Attitude Toward Social Media Marketing. Journal of Internet Commerce. London, Vol 1, p. 37.

Internauci w swoich najczęstszych działaniach w Sieci (Wykres 1) podczas
codziennego korzystania z Internetu, najczęściej oglądają filmy wideo umieszczane na
przeznaczonych do tego celu stronach (82,9%), kolejną czynnością popularną wśród
społeczności Internetowej jest czytanie różnego rodzaju blogów (72,8%; 67,50%), dla
przedsiębiorstw istotnym czynnikiem marketingowy jest możliwość przejścia do strony, która
jest podlinkowana do udostępnionego zdjęcia (63,20%). Społeczeństwo w Internecie spędza
dziennie dużo czasu, czynnie uczestnicząc w social mediach, angażując się tym samym
w publikowane treści [Akar, Topcu, 2011]. Portal społecznościowy Instagram rozwija się,
w sferze działań promocyjnych, użytkownicy dzielą się swoimi zdjęciami, jak i szukają
inspiracji na tym portalu wśród innych osób/ firm stając się ich followersami. Internauci
zmęczeni ciągłymi reklamami wyświetlanymi na stronach, cenią posty związane z angażującą
treścią i ciekawym przedstawieniem oferty [Czarnota, 2017].
Badania przeprowadzone przez grupę Forrester Research wykazały zaangażowanie
użytkowników platformy Instagram na wyższym poziomie niżeli popularny portal
społecznościowy Facebook, wśród fanów i obserwujących (Wykres 2). Odsetek wskaźników
aktywności pod postami w przypadku Instagrama wyniósł 4,21% przy liczbie obserwujących
wynoszących 1526388, aktywność pod postami marki wynosiła 162 reakcji fanów.
W przypadku facebooka aktywność była na niższym poziomie wynosząc 0,7% skuteczności
postów, przy liczbie fanów marki wynoszących 1405249 użytkowników, aktywność wyniosła
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329 kont. Firmy wykazują pomimo wyższego wskaźnika obserwujących strony firmowych na
Facebooku niższy poziom reakcji na udostępniane materiały marketingowe
[https://go.forrester.com/blogs/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement/,
16.10.19r.].
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Źródło:
Opracowano
na
podstawie:
instagram_is_the_king_of_social_engagement/, dostęp: 16.10.2019r.
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Użytkownicy mobilni portali społecznościowych ze stałym dostępnym do Internetu
jedynie w Europie jest ponad 724 milionów (Wykres 3), w tym aktywni użytkownicy
stanowią 86% ogółu. Subskrybenci subskrybują ponad 130% wszystkich dostępnych stron
internetowych w roku 2019, (kilka stron jeden subskrybent) co wiąże się z popularnością
działań zaangażowanego marketingu treści w social mediach przez przedsiębiorstwa.
Aktywni użytkownicy social mediów stanowią 55% wszystkich kont prywatnych
utworzonych przez społeczeństwa w Europie, natomiast aktywni użytkownicy social mediów
mobilni stanowią 47% ogółu korzystających z portali społecznościowych. Działania
reklamowe zorientowane na aktywny udział firm w social mediach przyczynia się do wzrostu
fanów, followersów, którzy stają się w późniejszym czasie czynnymi orędownikami marki
[https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-globalsocial-media-research/, 16.10.19r.].
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Źródło: Opracowano na podstawie: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-mediastrategy/new-global-social-media-research/, dostęp: 16.10.19r.

Reklama przedsiębiorstw polega nie tylko o social media, czy działania z zakresu
influencer marketingu. Częstym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa jest
remarketing, który cechuje się wysoką skutecznością wśród firm, jako narzędzie stosowane
do przechwytywania działań „klikalności”, indywidualnego użytkownika. Działanie
technologii Remarketingu dotyczy kierowania reklamy wyłącznie do użytkowników, którzy
już wcześniej odwiedzili witrynę/ baner reklamowy strony, dzięki czemu kolejne komunikaty
reklamowe skierowane są do potencjalnych konsumentów, wyświetlane na urządzeniach
trafne posty promocyjne [https://www.semtec.pl/slownik-ppc/remarketing/, 16.11.2019r.].
Badanie przeprowadzone przez grupę Wishpond w kwietniu 2018 roku wskazują zmianę
podejścia konsumentów on-line do promocji marek w Internecie (Wykres 4). Nowoczesny
konsument docenia spersonalizowaną reklamę dopasowaną do jego potrzeb, prezentując
zapotrzebowanie na remarketing użyty w social mediach, w których społeczeństwo spędza
najwięcej czasu. Wskaźniki klikalności w baner reklamowy wyświetlany na portalu
społecznościowym są w przypadku działań reklamowych w sieci na najwyższym poziomie
(45%), kolejną pozycją docenianą i efektywną w działaniach marketingowych jest
personalizacja promocji oparta na zebranych danych dotyczących docelowej grupy odbiorców
(44%), ważnym czynnikiem w remarketingu jest również reklama przyjazna dla odbiorców
(39%), niebędącą nachalną i nękającą, jednak skonstruowana w taki sposób, aby zachęcić
odbiorcę
do
„kliknięcia”
w
celu
przejścia
do
strony
firmy
[https://www.conversion.pl/blog/remarketing-facebook/, 16.10.2019r.].
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Źródło: Opracowano na podstawie: https://www.conversion.pl/blog/remarketing-facebook/, 16.10.2019r.

Wszystkie działania innowacyjne, oparte o nowe technologie stosowane w social
mediach przez przedsiębiorstwa odnoszą się do optymalizacji sprzedaży drogą on-line, ale
i również narzędzie reklamowe stosowane w Internecie, przyczyniają się do
rozpowszechnienia firm na rynku lokalnym. Nowoczesne narzędzia i technologie sprzyjają
budowie silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, nie tylko wśród firm konkurencyjnych
w sieci, ale i lokalnie. Narzędzia w social mediach pozwalają firmom na wybór grona
odbiorców nie tylko pod względem upodobań, ale i miejsca zamieszkania. Nowe firmy na
rynku lokalnym zyskują tym samym przewagę i rozpoznawalność wśród społeczności
w danym regionie [Szajt, Rafałko, 2017].
4. Podsumowanie
Social media w dobie rozwijającej się technologii, wraz z wszechobecnym dostępem
do Internetu wiąże się z dużą dynamika rozwoju narzędzi reklamowych dostępnych na
portalach społecznościowych. Media te są definiowane jako środki przekazu podlegające
kontroli przez społeczeństwo Internetowe, charakteryzujące się możliwościami wykorzystania
na dowolną skalę. Social media najszerzej zaadaptowane są na budowanie i podtrzymywaniu
relacji pomiędzy użytkownikami. Portale społecznościowe umożliwiają użytkownikom
w jednym miejscu śledzeniu różnych stron Internetowych, dając pozytywny oddźwięk dla
kampanii marketingowych przedsiębiorstw [Kaznowski, 2016r.]. Strony firmowe posiadające
własnego Funpage’a, kanał na youtube, czy profil na Instagramie są dla nowoczesnych
konsumentów bardziej atrakcyjne i rozpoznawalne, niżeli przedsiębiorstwa posiadające
jedynie stronę internetową. Relacje tworzone za pomocą portali społecznościowych
przyczyniają się do powstania dialogu pomiędzy klientem a organizacją oraz budowania
zaangażowania konsumentów w działalność marki. Z przeprowadzanej analizy badań
działania zorientowane na social mediach przez przedsiębiorstwa, jednakowo za pomocą:
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remarketignu, influencer marketingu, czy posiadaniu aktywnych kont społecznościowyc,
przyczyniają się do skuteczności działań reklamowych firm. Prowadzenie skutecznej
kampanii marketingowej zorientowanej na social media, umożliwiają same portale
społecznościowe w prosty sposób konstruując narzędzie przeznaczone dla kont firmowych,
w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Narzędzia te umożliwiają wybór grupy
docelowej, lokalizacji, czy zainteresowane, trafiając tym samym do grupy poszukującej
danego produktu, przy stosunkowo niewielkim koszcie dostosowanym do budżetu każdego
przedsiębiorstwa.
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1. Wstęp
Marketing wielokanałowy inaczej nazywany marketingiem omnichannel pochodzi od
swego wcześniejszego prekursora nowoczesnych form reklamowych strategii marketingu
multichannel. Strategia wszechkanałowości sprzedaży jest strategią skupiającą się na
sprzedaży przez przedsiębiorstwa w zintegrowanych ze sobą dwóch kanałach on-line
i off-line. Podstawową różnicą, która odróżnia omnichannel od multichannel, to kanały
sprzedaży produktów. Multichannel skupia się na dwóch osobnych sektorach sprzedaży,
niezintegrowanych ze sobą w żaden sposób, natomiast zadaniem omnichannel jest
dostarczenie kompleksowego doświadczenia zakupowego w wielu kanałach jednocześnie
[Brock, Bieberstein, 2015].

sklepy

mobilność

radio

gazety

Internet

Rysunek 1. Multichannel marketing
Źródło: Opracowano na podstawie: https://robertkatai.com/multichannel-vs-omnichannel/, 09.11.2019r.

Marketing wielokanałowy służy przedsiębiorstwom do promowania treści
reklamowych marki wieloma kanałami, w celu dotarcia do większego grona odbiorców.
Strategie wielokanałowości sprzedaży zasadniczo się od siebie różnią (Rysunek 1),
w przypadku strategii multichannel komunikaty marketingowe docierają do klientów we
wszystkich nośnikach reklamowych, lecz nie są ze sobą połączone w jednolitą całość
[https://robertkatai.com/multichannel-vs-omnichannel/, 09.10.2019r.].
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Radio

Gazeta

Rysunek 2. Omnichannel marketing
Źródło: Opracowano na podstawie: https://robertkatai.com/multichannel-vs-omnichannel/, 09.11.2019r.

Strategia omnichannel działa ściśle z perspektywą punktu widzenia klienta, jej celem
jest wpływ na zadowolenie konsumenta dzięki dostarczeniu wyczerpujących informacji na
temat oferowanych produktów. Kampanie marketingowe nie działają wyłącznie przez wybór
narzędzi promocji, lecz dostarczają komunikaty opierające się na poglądach
i zainteresowaniach konsumentów. Omnichannel zapewnia klientom możliwość interakcji
z marką na wielu platformach jednocześnie (Rysunek 2), które w sposób integralny ujednolica
kampanię marketingową swojej branży za pomocą dostępnych nowych technologii cyfrowych
[https://robertkatai.com/multichannel-vs-omnichannel/, 09.10.2019r.].
2. Materiały i Metody
Ścieżka zakupowa konsumentów charakteryzuje się w działalności marketingowej
wytypowaniem poszczególnych działań i zachowań konsumentów podczas drogi, jaką klient
przemierza od momentu zapoznania się z ofertą marki, do momentu finalizacji zakupu
[Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2017]. Strategia wielokanałowości sprzedaży jest skuteczna
dzięki wpływaniu na wygodę klientów przez przedsiębiorstwa podczas dokonywania
zakupów. Efektem dostosowania się do nowoczesnego wymagającego klienta, dzięki
zastosowaniu startegii omnichannel przez firmy, jest wzrost wartości sprzedaży produktów/
usług przedsiębiorstwa z równoczesnym uwzględnieniem niwelowania kosztów [Urbaniak,
Głowacka, Gałuszka, 2016].
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Wykres 1. Płatności cyfrowe stosowane przez klientów podczas zakupów w latach
2017-2018
Źródło: Opracowano na podstawie: Raport Płatności Cyfrowe 2018.

Z przeprowadzonych badań przez Izbę Gospodarki Cyfrowej (Wykres 1), w Polsce
rośnie zapotrzebowanie na płatności cyfrowe wśród konsumentów. Raport za 2018 roku
przedstawia, jakie narzędzia cyfrowe umożliwiające dokonywania szybkich płatności za
zakupione produkty. W roku 2017 najpopularniejszym narzędziem używanym przez klientów
do dokończenia transakcji zakupowych były: konta bankowe z aktywnym dostępem przez
Internet (45%), kolejnym urządzeniem była karta płatnicza (43%), oraz posiadanie konta w
serwisie płatności internetowych jak: PayPal (35%). W przypadku 2018 roku pytania zostały
również rozbudowane o najnowsze metody dokonywania płatności cyfrowych przez Polaków
jak: Apple Pay, Google Pay, Germin Pay, Fitbit Pay etc. (nieujęte w wykresie). W przypadku
płatności kartą w 2018 była to najpopularniejsza forma rozliczania się Polskich konsumentów
(40%), konta Internetowe z aktywnym dostępem przez Internet były na drugim miejscu
(34%), natomiast Polacy chętniej zaczęli korzystać z aplikacji mobilnych na swoich
smartfonach (25%), jak aplikacja Blik, na rzecz posiadania kont w serwisach płatności
internetowej (13%). W przypadku nowoczesnych urządzeń zintegrowanych z mobilnymi
konsumentami, aplikacje na smartfona takie jak Apple, Google oscylowały w granicach 8%
ankietowanych korzystających z takich produktów finansowych [Raport Płatności Cyfrowe,
2018]. Metody dokonywania płatności ściśle wiążą się z branżą handlową w Polsce, przy
stosowaniu marketingu wielokanałowości sprzedaży. Konsument mający możliwości łatwego
i bezpiecznego finansowania transakcji, jest wierny zaufanej marce, stając się jej stałym
klientem oraz promując ją na zewnątrz.
Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez grupę Gemius, w swoim raporcie
przedstawia kształtowanie zachowań zakupowych polskich konsumentów w Internecie.
Zachowania konsumenckie kształtuje rozwój technologii cyfrowej (Wykres 2), jak i wpływ
Internetu na zapotrzebowanie i preferencje zakupowe Polaków. Najpopularniejszą czynnością
wśród polskich użytkowników Internetu, jest korzystanie z Facebooka (74%), kolejnymi
działaniami skierowanymi na konsumpcjonizm są równo: porównywanie cen/ ofert, płacenie
rachunków, poszukiwanie produktów, które klient chce nabyć (65%), internauci również za
pomocą Internetu poszukują sklepy stacjonarne w swojej lokalizacji (50%), dokonują
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zakupów na Polskich stronach WWW (60%), lub zagranicznych (26%). Zachowania
nowoczesnych konsumentów, zależne są w dużej mierze od cyfryzacji, dlatego działania
marketingowe opierające się na strategii wielokanałowości sprzedaży wpływają pozytywnie
na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw [Raport E-commerce w Polsce, 2019].
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Wykres 2. Czynności wykonywane w Internecie przez użytkowników
Źródło: Opracowano na podstawie: Raport E-commerce w Polsce 2019.

Konsumenci w dobie szeroko pojętej cyfryzacji, wraz ze stałym dostępem do Internetu
cenią swój czas i pieniądze przeznaczone na dokonanie zakupów, w analizowanym raporcie
to nieograniczona możliwość przeglądania ofert przedsiębiorstw w Internecie wpływa
pozytywnie na sprzedaż on-line (Wykres 3). Dostępność do sklepu, oferty, produktów przez
całą dobę jest z punktu widzenia konsumentów najważniejsze (75%), na drugim miejscu jest
brak konieczności udania się do sklepu (72%), możliwość przeglądania ofert sklepu
nieograniczona czasowo (68%), wpływa pozytywnie na działalność sklepów w Internecie.
W przeciwieństwie do sklepów stacjonarnych, ograniczonych czasem otwarcia oraz percepcją
osób trzecich wpływających na podjęcie decyzji związanej z zakupem produktu/usługi.
Formy płatności i ich różnorodność w przypadku zakupów przez Internet (58%), wpływają na
chęć szybkiej, łatwej, bezpiecznej finalizacji procesu zakupu produktów. Możliwość zwrotu
produktu, dzięki prawu zabezpieczającemu zakupy przez Internet (43%) wpływa pozytywnie
na konsumentów. Działania marketingowe przedsiębiorstw w sieci zorientowane na
personalizacje oferty, promocji, produktów pod indywidualnego konsumenta wpływają na
atrakcyjności sklepów on-line [Raport E-Commerce w Polsce, 2019].
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Wykres 3. Odpowiedź respondentów dotyczące chęci dokonywanie zakupów za
pośrednictwem Internetu
Źródło: Opracowano na podstawie: Raport E-commerce w Polsce 2019.

Wpływ na zachowanie konsuemntów mają też negatywne doświadczenia zkupowe
podczas zakupów. W przypadku działalności prowadzonej on-line przez przedsiebiorstwa
(Wykres 4), największym problemem, z którym badani respondenci się spotkali to: długi czas
oczekiwania na dostawę produktu (34%), wysokie koszty dostawy (33%), nękanie
działaniami remarketingu przez marki, które wcześniej były wyszukiwane przez
konsumentów on-line. Kolejnymi problemamy napotkanymi przez respondentów, podczas
zakupów on-line było niezadowolenie z otrzymanych produktów (15%), ponieważ niekiedy
produkty prezentowane w katalogach na stronach nie oddają realnego wyglądu. Otrzymanie
niewartościowego produktu (12%), również jest jednym z podstawowych problemów, jakie
miewają konsumenci podczas zakupów przez Internet [Raport E-Commerce w Polsce, 2019].
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Wykres 4. Problemy napotkane przez konsuemntów podczas zakupów on-line
Źródło: Opracowano na podstawie: Raport E-commerce w Polsce 2019.

Rozwój technologii cyfrowych i możliwości, jakie obecnie oferują nowoczesne
narzędzia- wpływają na typy zachowań konsumentów. Nowoczesny klient ceni swój czas,
pieniądze oraz angaż w działalność marketingową firmy, przez co pragnie być doceniany
przez samą firmę w postaci zniżek, rabatów, spersonalizowanej oferty. Działania z zakresu
omnichannel wpływają na problemy, obawy konsumentów dotyczących coraz częstszych
zakupów w kanale on-line. Ujednolicenie działalności marketingowej zorientowanej na
kanały sprzedaży w jednolite doznania zakupowe, wpływają na rentowność przedsiębiorstwa.
Konsumenci, podążając ścieżką zakupową na każdym etapie, mają możliwość podczas
działań związanych z wielokanałowością sprzedaży – podjąć decyzję zakupową dotyczącą
produktu [Böckenholt, Mehn, Westermann, 2018].
3. Wyniki
Konsumenci w dobie rozwoju technologii cyfrowych, coraz częściej używają
smartfonów do codziennych czynności, w tym przeglądania ofert, dokonywania zakupów.
W przypadku wielokanałowości sprzedaży integrującej wszystkie kanały sprzedaży, podczas
dokonywania zakupów w sklepie dzięki specjalnie opracowanym aplikacjom klient może
zdobyć wyczerpujące informacje na temat: oferty, produktu, ceny. Możliwość podzielenia się
opinią na temat przedsiębiorstwa na portalach społecznościowych, również wpływa
pozytywnie na konsumenta, który w późniejszym czasie angażuje się w działalność marki
[Janeczek, Nowak, 2018]. Marketing wielokanałowy służy budowaniu zaangażowania
konsumentów w działania sprzedażowe przedsiębiorst, badania przeprowadzone przez
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International Data Corporation wynika, że klienci wielokanałowi osiągają o 30% wartość
życia wyższą, niż konsumenci jednokanałowi. Korporacje wprowadzają działania
zintegrowania kanałów sprzedaży on-line z off-line, dają szanse wzrostu wartości
przedsiębiorstwa, wśród firm konkurencyjnych na rynku. W swojej książce Philip Kotler pt.
„Marketing 4.0.”, definiuje, że nowoczesni digitalni konsumenci to: „(…)klienci stają się
coraz bardziej mobilni i powiązani w sieci kontaktów społecznościowych, coraz bardziej
brakuje im czasu. Wybierają marki gwarantujące łatwy dostęp i dogodną transakcję (…)”.
Szybkość dostawy produktu jest punktem kluczowym podczas działalności marketingu
wielokanałowego [Kotler, i in. 2017]. Najpopularniejszymi miejscami, z których korzystają
konsumenci podczas wyszukiwania informacji odnośnie konkretnego produktu/ usługi są
(Wykres 5), strony serwisu, z którego respondenci zakupili produkt (96%), zostały wskazane
jako najczęstsze działanie wszystkich ankietowanych. W przypadku pierwszego źródła
pozyskiwania informacji na temat produktu: badani wskazali wyszukiwarkę internetową
Google (26%), jako kolejne źródło pozyskiwania informacji na temat produktu również
wskazali wyżej wymienioną wyszukiwarkę (54%). W przypadku reklamy i sprawdzenia
oferty w tradycyjnym sklepie ogółem ankietowani wskazali tę odpowiedź z wynikiem 73%,
jako pierwotne źródło informacji wytypowali sklepy off-line (10%), jako kolejne źródło
sprawdzenia produktu odpowiedziało 38% ankietowanych. Strony internetowe sklepów
stacjonarnych nieprowadzące sprzedaży on-line uzyskały wskaźnik 74% ankietowanych,
którzy pozyskują informację na temat produktu ze źródeł wtórnych (25%), jedynie 2%
ankietowanych sprawdza produkty w pierwotnym źródle informacji [Raport E-Commerce
w Polsce, 2019].
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Źródło: Opracowano na podstawie: Raport E-commerce w Polsce 2019.
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Technologie i ich ciągły rozwój, wpływają na zmiany zachowań konsumentów. Klient
digitalny potrafi jednocześnie korzystać z połączenia kanałów sprzedaży on-line z off-line,
przykładem takiego działania jest showrooming (oglądactwo) klient za pomocą smartfona
w sklepie stacjonarnym korzysta z porównywarek cenowych, aby wybrać najbardziej dla
siebie korzystną ofertę. Ten typ zachowania wiążę się z ryzykiem, dokonania zakupu
u konkurencji, która oferuje dany produkt w dużo atrakcyjniejszej cenie. Showrooming
odnosi się również do ważnych aspektów około sprzedażowych, jak: bezpieczeństwo zakupu,
wysoka jakość obsługi, transparentność warunków zakupu oraz przepływu informacji,
szybkość realizacji zamówienia, kończąc na wygodzie zakupu, umożliwia zamówienie
produktu niedostępnego i sprawdzenia go w sklepie stacjonarnym. Showrooming jest
korzystnym narzędziem, jakie oferują przedsiębiorstwa stosujące strategię wielokanałowości
sprzedaży [https://www.comarch.pl/erp/blog/omnichannel-czyli-dojrzale-rozumienie-potrzebklienta/, 10.11.2019r.]. Webrooming dotyczy odwrotnego zachowania konsumentów, którzy
w wirtualnym świecie, znajdują aspekty realnego świata. Za pomocą aplikacji na smartfony,
marki mają możliwość prezentacji swoich produktu, przy użyciu aparatu w telefonie
użytkownika aplikacja przedstawia produkt w realnej rzeczywistości. Działania webrooming
w sklepach stacjonarnych opierają się na technologii sensorycznej, która za pomocą transferu
danych na telefony komórkowe konsumentów wysyła aktualne promocje, czy oferty
handlowe [Fernández, Pérez, Vázquez-Casielles, 2018].
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Świadomość zakupu produktu w promocyjnej
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Świadomość zakupu markowego produktu
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Wykres 6. Czynniki determinujące satysfakcję z zakupu
Źródło: Opracowano na podstawie: Limczańska K. (2015). Kluczowe czynniki determinujące zachowania
konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczeciń, nr 875, t. 2, s. 107-118.

Z badań przeprowadzonych w 2012 roku dotyczących czynników determinujących
zachowania konsumenckie, ankietowani wskazali (Wykres 6), jako czynniki wpływające na
satysfakcję związaną z zakupem produktów: świadomość zakupu nowego produktu (36%),
świadomość zakupu promocyjnego produktu w niższej cenie (35%), świadomość zakupowa
markowego produktu (29%). Przedstawione czynniki głównie wpływają na chęć zakupu
konsumenta, wpływając bezpośrednio na jego zachowanie zakupowe. Siłą marki jest budowa
przynależność społecznej klientów do pewnej grupy, satysfakcja z zakupu wpływa również na
lojalność klientów do marki, przez powtarzalność zakupów produktów, i możliwość
wystawienia rzetelnej rekomendacji. Zachowania konsumenckie uwarunkowane są,
satysfakcją zakupową klientów. W przypadku wielokanałowości sprzedaży dającej możliwość
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zakupu drogą on-line produktu marki nieosiągalnej na rynku tradycyjnym dla klientów lub
możliwości zakupu produktu limitowanego po atrakcyjnej cenie z odbiorem
w sklepie stacjonarnym [Limczańska, 2015].
Zakupowe zachowania konsumentów digitalnych uwarunkowane, są również nowymi
technologiami. E-klient większość czasu spędza w Internecie na urządzeniach mobilnych jak:
smartfon, laptop, czy tablet. Najbardziej popularne zachowania zakupowe konsumentów
w zależności od urządzenia, którym aktualnie się posługują, to:
 Smartfon – geolokalizajca sklepu, sprawdzenie i porównanie cen, sprawdzenie
informacji na temat produktu;
 Laptop - sprawdzanie firm/ produktu/ realizacji zamówienie, sprawdzenie informacji
na temat produktu, szukanie kuponów/ promocji;
 Tablet - sprawdzanie informacji na temat produktów, sprawdzenie i porównanie cen,
sprawdzanie rankingów/ opinii/ recenzji na temat produktu.
Zachowania zakupowe klientów, ściśle są powiązane z poszukiwaniem zastosowań
przez przedsiębiorstwo strategii marketingu wielokanałowego, który umożliwia klientom
przeglądanie ofert, zapoznanie się z recenzjami, odwiedzenie sklepu stacjonarnego i realizacji
promocji/ rabatów w dogodnym kanale sprzedaży [https://mensis.pl/16056/, 10.11.2019r.].
4. Podsumowanie
Zachowanie zakupowe konsumentów w erze digitalnego marketingu wiąże się
z wprowadzaniem innowacyjnych działań i rozwiązań technologicznych z zakresu
reklamy/promocji przedsiębiorstw. Marketing omnichannel służy i umożliwia ścisłą
interakcję wirtualnego i realnego świata, dzięki odpowiednim do tego celu narzędziom.
Integracja działań handlowych firm w kanałach on-line i off-line równocześnie sprzyja
sprostaniu nowoczesnemu konsumentowi. Z przeprowadzonej analizy danych, jasno wynika
czego klient digitalny oczekuje od przedsiębiorstw w zakresie rzetelnej i profesjonalnej
obsługi okołosprzedażowej firmy [Szajt, Rafałko, 2017]. Konsumenci odczuwają największą
radość podczas dokonywania zakupów, dlatego firmy powinny w jak najefektywniejszy
sposób sprostać wymaganiom świadomym klientom i umożliwiać wgląd do opinii,
odpowiadać na pytania, umożliwiać zakup oby dwoma kanałami sprzedaży. Wieloknałowość
sprzedaży umożliwia za pomocą prostych narzędzi interakcję z klientami, ujednolicenia oferty
przedsiębiorstwa, jak i rozwój skutecznego marketingu treści skierowanego do indywidualnej
jednostki. Firmy posiadające konta w social mediach, strony internetowe, sklepy stacjonarne
zyskują przewagę konkurencyjną przy efektywnym zastosowaniu działań z zakresu
marketingu wielokanałowego.
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1. Wstęp
Handel międzynarodowy jest jednym z głównych czynników wpływających na wzrost
gospodarczy i nierzadko ma znaczący wpływ na stabilność ekonomiczną i polityczną danego
kraju. Nie dziwi więc, że gospodarki dążą do ciągłego zwiększania jego wolumenu poprzez
wzajemną współpracę. Odbywa się to w dwóch przeciwstawnych systemach: multilateralnym
oraz regionalnym. Multilateralizm zakłada liberalizację światowego handlu w ramach
wielostronnych porozumień handlowych na poziomie globalnym takich jak Układ Ogólny
w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), a w późniejszym okresie Światowa Organizacja
Handlu (WTO). Na ich podstawie zagraniczna wymiana handlowa obywa się na takich
samych zasadach dla każdego podmiotu porozumienia. Regionalizm natomiast opiera się na
podpisywaniu szeregu dyskryminacyjnych i preferencyjnych umów handlowych przez dwie
lub więcej gospodarek w celu zwiększenia wymiany handlowej i płynących z niej
przychodów. Odnosi się on głównie do niewielkiej liczby uczestniczących podmiotów, a nie
do obszaru geograficznego.
Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez Unię Europejską,
unikalny podmiot handlu światowego, prowadzących do rozwoju handlu z krajami trzecimi
poprzez wykorzystanie procesów regionalizmu i globalizacji. Wspólnota zbudowana jest na
podstawie regionalnej umowy handlowej. 28 państw członkowskich UE prowadzi wspólną
politykę handlową, która jest częścią integracji europejskiej. 4 z pośród państw
członkowskich należą do pierwszej dziesiątki krajów pod względem PKB nominalnego i PKB
według parytetu siły nabywczej. W analizie w znacznym stopniu skoncentrowano się na
określeniu przyczyn rosnącego wpływu regionalizmu, jego specyfice oraz wpływie na
strategie handlowe Unii Europejskiej.
2. Runda Urugwajska
Po II wojnie światowej dominującym trendem był multilateralizm. Zwiększony handel
wielostronny miał być gwarantem szybkiej odbudowy gospodarek, które w znaczącym
stopniu ucierpiały w trakcie tego konfliktu, oraz zapewnieniem stabilności wymiany kursowej
[Nacewska-Twardowska, 2010]. Głównym promotorem tej koncepcji były Stany
Zjednoczone, które obawiały się, że powrót do przedwojennego protekcjonizmu może
spowodować zapaść gospodarczą na świecie. 30 października 1947 roku w Genewie został
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podpisany Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), który miał służyć
liberalizacji handlu, w tym głównie zmniejszaniu taryf celnych. Dążono także do powstania
Międzynarodowej Organizacji Handlowej mającej regulować zasady, na których odbywałaby
się wymiana pomiędzy krajami. Działania te zakończyły się jednak niepowodzeniem, dlatego
forum dotyczącym międzynarodowego handlu stał się podpisany tymczasowo GATT.
Prowadzone w ramach GATT rundy negocjacyjne stopniowo obniżały taryfy celne oraz
obejmowały coraz więcej produktów. Z czasem zaczęło pojawiać się jednak coraz więcej
powiązań i obszarów współpracy, co doprowadziło do utrudnienia negocjacji. Rundy zaczęły
odbywać się coraz rzadziej i trwać coraz dłużej. Kulminacyjnym punktem tego procesu stała
się runda urugwajska, która trwałą aż osiem lat i przyniosła znaczące zmiany
w funkcjonowaniu globalnego handlu, z których najważniejszą było powstanie Światowej
Organizacji Handlu (WTO) [Nacewska-Twardowska, 2010].
Runda urugwajska poszerzyła system handlu wielostronnego o obszary takie jak
handel usługami, ochronę własności intelektualnej oraz politykę państw wobec inwestycji
zagranicznych. Nowopowstała WTO stała się trzecią kluczową organizacją po
Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF) i Banku Światowym (WB), na forum której
ustalane są zasady międzynarodowych stosunków gospodarczych [Kawecka-Wyrzykowska,
1995]. Wprowadzała ona restrykcyjne zasady funkcjonowania wymiany handlowej oraz
rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, a kraje chcące do niej przystąpić zostały
zmuszone do przyjęcia wielu rygorów od taryf celnych po subsydia. Rundę Urugwajską
postrzegano jako znaczący krok naprzód w umacnianiu wielostronnego systemu w globalnym
handlu oraz przeciwdziałaniu protekcjonizmowi [Kocot, 2008].
Tabela 1. Obszary negocjacyjne rund GATT

Rok

Nazwa

1947
1949
1951
1956
1960-1961
1964-1967
1973-1979

Runda Genewska
Runda z Annecy
Runda z Torquay
Runda Genewska II
Runda Dilonna
Runda Kennedy’ego
Runda Tokijska

1986-1994

Runda Urugwajska

Liczba krajów
Przedmiot obrad
uczestniczących
w rozmowach
taryfy celne
23
taryfy celne
13
taryfy celne
38
taryfy celne
26
taryfy celne
26
taryfy celne, środki antydumpingowe 62
taryfy celne, środki pozataryfowe, 102
umowy „ramowe”
taryfy celne, środki pozataryfowe, 123
zasady,
usługi,
własność
intelektualna, rozstrzyganie sporów,
tekstylia, rolnictwo, utworzenie
WTO, itd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wto.org.
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3. Typy regionalnych umów handlowych
Regionalizm definiowany jest jako zawieranie regionalnych porozumień handlowych
typu PSA, FTA, CU i EIA pomiędzy dwoma lub więcej członkami WTO, z wyłączeniem
porozumień zawartych przez wszystkich członków [Śledziewska, 2012]. Regionalizacja
obecnie to proces stałego i szybkiego wzrostu liczby zawieranych regionalnych porozumień
handlowych (RTA). GATT, którego założeniem było osiągniecie powszechnego
multilateralizmu w światowym handlu, umożliwił jednak zawieranie preferencyjnych umów
handlowych na podstawie artykułu XXIV GATT. Kraje zaczęły więc zawierać regionalne
umowy handlowe, a one same zyskiwać na popularności. Główną przyczyną tego zjawiska
była łatwość ich zawierania w porównaniu do umów wielostronnych. Ustalenie warunków
wymiany pomiędzy dwoma lub nawet kilkoma sygnatariuszami jest znacząco prostsze niż
pomiędzy wszystkimi członkami GATT lub WTO.
Porozumienie PSA (partial scope agreement) jest przewidziane wyłącznie dla krajów
rozwijających się. Odnosi się do częściowego zniesienia ceł oraz ograniczeń ilościowych.
FTA (free trade agreement) znosi cła i ograniczenia ilościowe pomiędzy krajami należącymi
do porozumienia. Jest zawężone do handlu wewnątrz obszaru jego sygnatariuszy i nie
uwzględnia prowadzenia wspólnej polityki celnej wobec krajów spoza. Każdy członek
prowadzi własną politykę handlową, ustala wysokość i wymiar ceł i środków
pozataryfowych. Rozszerzoną formą FTA jest CU (custom union). Do braku ograniczeń
handlu wewnętrznego dochodzi prowadzenie unii celnej. Kraje członkowskie umowy ustalają
ograniczenia w handlu zagranicznym nie na poziomie narodowym a na poziomie całego
ugrupowania, rezygnując tym samym z samodzielnej polityki handlowej. Ostatnim typem jest
EIA (economic integration agreement). Stanowi rozszerzenie CU i do swobodnego
wewnętrznego handlu dobrami i unii celnej dodaje swobodny handel usługami oraz przepływ
czynników produkcji, w tym pracowników. Wymaga to jednak głębszej integracji
gospodarczej obszaru. Integracja Polski w Ramach Unii Europejskiej jest właśnie na
poziomie EIA [Śledziewska, 2012]
Analizując liczę regionalnych umów handlowych będących w mocy pod względem
geograficznym najwięcej podpisały ich kraje europejskie (99 umów). Na drugim miejscu
znajduje się Azja Wschodnia (87 umów), a na trzecim Ameryka Południowa (66 umów).
Najmniejsza ich liczba przypada na kraje karaibskie (10 umów).
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Wykres 1. Ilość obowiązujących RTA według regionów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wto.org.

4. Istota wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
28 krajów członkowskich UE funkcjonuje w ramach wspólnego rynku, prowadząc
wspólną politykę handlową. 1 lipca 1968 roku zaczęła funkcjonować unia celna w ramach
EWG, a integracja europejska weszła na kolejny poziom. Oznacza to, że kraje te
zrezygnowały z kierowania własną polityką na rzecz nadrzędnego jej prowadzenia przez
Wspólnotę. Warto zaznaczyć, że UE powstała na podstawie artykułu XXIV GATT i jest
obecnie najstarszą, nadal działającą, regionalną organizacją handlową. Na początku
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), a potem Europejska Wspólnota Gospodarcza
(EWG) działała na rzecz pogłębiania współpracy między członkami stopniowo przechodząc
przez kolejne typy RTA. Brała wówczas czynny udział w budowaniu multilateralnego
systemu handlu światowego m. in. poprzez aktywne uczestnictwo w rundach negocjacyjnych
GATT. Dopiero po ustabilizowaniu wewnętrznej integracji zaczęła dążyć do zawierania
regionalnych porozumień handlowych z krajami trzecimi.
5. Narzędzia wspólnej polityki handlowej
Narzędzia wspólnej polityki handlowej (WPH) można podzielić na dwie grupy:
importowe i eksportowe. Te pierwsze, oprócz ustalania taryf celnych, służą także ochronie
producentów z krajów członkowskich przed działaniami zakłócającymi konkurencję,
podejmowanymi przez partnerów handlowych, takimi jak subsydia oraz dumping. Unijne
regulacje dotyczące działań antydumpingowych bazują na porozumieniach w ramach WTO,
które dotyczą wszystkich jej członków. Jednakże regulacje UE nie przeciwdziałają tylko
importowi prowadzonemu na zasadach zakłócających konkurencję, lecz również temu
działającemu na uczciwych warunkach. Jeżeli import, pomimo swojej etyczności, wyrządza
szkodę przemysłowi Unii Europejskiej, istnieje możliwość zastosowania środków ochronnych
także opartych o porozumienia WTO. Ponadto specjalna sytuacja występuje jeśli chodzi o
handel produktami rolnymi. Jeżeli istnieje groźba nadimportu tych produktów i wywarcie
negatywnego wpływu na rodzimych producentów, może zostać zastosowana specjalna
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klauzula ochronna (SSG – Special Safeguard), której stosowanie wynika z porozumienia
WTO dotyczącego rolnictwa.
Natomiast w przypadku polityki eksportowej UE to jej głównym założeniem jest brak
ograniczeń w eksporcie, z wykluczeniem niektórych, ściśle określonych towarów tj. broń czy
dobra kultury. Unia podejmuje także działania w celu wspierania eksportu i uniemożliwienia
zakłócenia konkurencji, jednak nie ma bezpośredniego ani pośredniego na niego wpływu.
Wspieranie eksportu nadal pozostaje w kompetencji państw członkowskich i podlega ich
zobowiązaniom podjętym w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). Nie oznacza to jednak, że wspólnota nie działa na tym polu. Kroki przez nią
podejmowane dotyczą w dużej mierze takich kwestii jak m. in. ujednolicenie warunków
konkurencji w obszarze ubezpieczeń kredytów eksportowych i gwarancji kredytowych.
Promuje ona także eksport wśród małych i średnich przedsiębiorców poprzez szkolenia
i wsparcie ich udziału w targach międzynarodowych. Nieodłączną częścią działań UE
w ramach polityki eksportowej jest także wspieranie eksporterów w sytuacji stosowania przez
państwo trzecie nieuzasadnionych praktyk protekcjonistycznych. W takiej sytuacji Wspólnota
może wnieść skargę na forum WTO, zawrzeć dwustronną umowę z danym krajem lub
zaakceptować jego działania mające na celu zażegnanie kryzysu, jeżeli takie się pojawią
[Wróbel, 2011].
6. strategie handlowe Unii Europejskiej
Po zakończeniu rundy urugwajskiej UE w znacznym stopniu zrewidowała sposób jej
uczestnictwa w światowym handlu. Zadania WPH zostały szerzej zdefiniowane i nie opierały
się już tylko o tradycyjne stosunki handlowe. Stały się one instrumentem mającym na celu
budowanie większej konkurencyjności Wspólnoty i powiązań handlu zagranicznego ze
wspólnym rynkiem.
W latach 90-tych zaczęto obserwować zmiany w funkcjonowaniu globalnego handlu
z powstaniem WTO i bardzo szybko postępującym procesem globalizacji na czele. UE chcąc
dostosować się do nowej sytuacji zaczęła dążyć do wyjścia poza klasyczne rozumienie
handlu. Nowe podejście zaczęło obejmować takie obszary jak handel usługami, własność
intelektualną, zamówienia publiczne, czy kwestie społeczne i środowiskowe. Nie zmieniło się
natomiast podejście do formy handlu. Wspólnota dalej podkreślała pierwszorzędne znaczenie
systemu multilateralnego i w tym właśnie systemie chciała regulować nowopowstałe kwestie
[Mazur, 2017]. Wskazywała także na potrzebę uporządkowania systemu handlu światowego
na forum WTO, a co za tym idzie dążyła do poszerzenia organizacji o nowych członków.
Podjęto więc starania ich unormowania i częściowego odejścia od liberalnego podejścia do
wymiany międzynarodowej. Strategia ta została nazwana „kontrolowaną globalizacją”. Pod
koniec XX wieku, podkreślająca znaczenie systemu wielostronnego UE przestała
rozpoczynać nowe negocjacje umów dwustronnych. Umowy te postrzegane były jako
zagrożenie dla zakończenia sukcesem rozmów wielostronnych WTO w ramach rozpoczętej
w 2001 roku rundy dauhańskiej. Takiego podejścia nie podzielali jednak inni członkowie
z USA na czele. Pomimo trwania rundy prowadzili oni szereg rozmów bilateralnych
i podpisywali nowe umowy. Unijna strategia została więc mocno krytykowana za
samoograniczenie swoich możliwości w tym zakresie. W ramach „kontrolowanej
globalizacji” UE dążyła także do wsparcia krajów najsłabiej rozwiniętych i w 2001 roku
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przyjęła system jednostronnych preferencji w handlu z nimi (EBA – everything but arms).
Ponadto w 2007 roku powstał Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG).
W wyniku fiaska w wypracowaniu multilateralnego porozumienia i postępującego
regionalizmu Wspólnota dokonała rewizji swojej strategii handlowej i w 2006 roku
przedstawiła nową strategię WPH pt. „Globalny wymiar Europy”. Jej założeniem była
otwartość handlowa, która miała się przyczynić do ekspansji eksportowej oraz większej
otwartości na import. UE dalej stawiała na pierwszym miejscu system wielostronny ale
otworzyła się na bilateralne umowy handlowe, które zaczęto postrzegać jako podwaliny pod
budowę systemu multilateralnego. Ważną zmianą było także skupienie się na czynnikach
ekonomicznych zamiast politycznych i formalnych. Za najważniejsze uznano m. in. potencjał
rynku oraz bariery taryfowe i pozataryfowe wobec towarów i usług pochodzących z UE.
Regionami zainteresowania stały się więc ASEAN, Korea Południowa, Mercosur, Indie,
Rosja i kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Chiny, które jednak ze względu na swoją
specyfikę wymagały odrębnego podejścia. Określono także zakres umów, do którego należały
bariery pozataryfowe, procedury handlowe, przepływ inwestycji, polityka konkurencyjności
i ochrona własności intelektualnej. Zmienił się poziom wsparcia dla krajów rozwijających się,
ponieważ wrosło znaczenie gospodarcze wielu z nich. Zaczęto oczekiwać wzajemności
w preferencjach handlowych i zabezpieczeniu unijnych przedsiębiorców na ich rynkach.
W 2010 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię WPH, która była
częścią strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Europa 2020”. Nie odbiegała ona
znacząco od „Globalnej Europy”. Nacisk położono głównie na handlu z krajami
rozwijającymi się (z uwagi na wzrost ich znaczenia w gospodarce światowej) i handlu
usługami. Ważnymi kwestiami przy zawieraniu porozumień stał się także przepływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), dostęp unijnych przedsiębiorców do
zamówień publicznych, które stanowią istotny udział w PKB wielu państw oraz bariery
regulacyjne. Te ostatnie są często związane z niestosowaniem międzynarodowych standardów
i z uciążliwymi wymogami w zakresie certyfikacji i kontroli, co generuje dodatkowe koszty
dla europejskich eksporterów.
Kolejna strategia WPH pn. „Handel z korzyścią dla wszystkich” została ogłoszona
przez KE w 2015 roku. Jej założenia opierały się o trzy główne filary: zwiększenie
efektywności, zwiększenie przejrzystości i polityki opartej na wartościach. Zwiększenie
efektywności zakłada, że działania w ramach WPH będą skutecznie wspierać wzrost
gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój unijnych przedsiębiorstw
(szczególnie małych i średnich). KE chce, by następował rozwój jeśli chodzi o swobodny
przepływ BIZ i liberalizację usługi. Znaczenie tych drugich w ostatnich latach znacząco
rośnie, a BIZ-y są często niezbędnym elementem rozwoju usług na runkach zagranicznych.
Ponadto stale rośnie liczba usług powiązanych procesami produkcji. W działania w ramach
pierwszego filaru wpisuje się także mobilność specjalistów (nieodzowny element usług) oraz
handel elektroniczny (w tym ochrona danych konsumentów).
W ostatnim czasie nasiliła się krytyka braku transparentności podejmowanych kwestii
w negocjowanych umowach. Wzrost świadomości społeczeństwa przyczynił się do krytyki
pozahandlowych aspektów porozumień jak prawa człowieka czy ochrona środowiska.
Odpowiedzią KE była propozycja ściślejszej współpracy z Parlamentem Europejskim (PE)
oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Nowa strategia zakłada także
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poświęcenie szczególnej uwago państwom rozwijającym się, co jest pokłosiem przyjętego na
forum WTO „pakietu z Bali”, wprowadzającego szereg zobowiązań w kontekście tych
krajów.
Największą zmianą w stosunku do „Europy 2020” było uwzględnienie przez KE
szerszego promowania wartości takich jak prawa człowieka, prawa pracownicze, zmiany
klimatyczne czy zrównoważony rozwój. Zaczęto łączyć narzędzia WPH z ich promowaniem
i dąży się, aby w każdej umowie handlowej był obszerny rozdział im poświęcony. Kolejną
zmianą jest poświęcenie większej uwagi BIZ-om, które do wejścia w życie Traktatu
Lizbońskiego leżą w wyłącznych kompetencjach WPH. W tym zakresie KE zapowiedziała
wprowadzenie do umów zapisów pozwalających na sprawne rozstrzyganie sporów pomiędzy
inwestorem a państwem. Obecne działania WPH są jednak ostro krytykowane. Wielu
specjalistów podkreśla, że brakuje określonego stanowiska dotyczącego przyszłej współpracy
z dwoma ważnym partnerami handlowymi UE, czyli z Rosją i Chinami [Mazur, 2017].
7. Regionalne umowy handlowe UE
Unia Europejska przoduje w ilości zawartych RTA, które przewidują powstawanie
stref wolnego handlu oraz unii celnych. Wspólnota posiada bardzo dużo zawartych umów
FTA a ich postanowienia z reguły obejmują szersze ułatwienia gospodarcze niż przewiduje
ten rodzaj umowy. Umowy CU zawarte są obecnie z tylko trzema krajami: Andorą (od 1991
roku), Turcją (od 1996 roku) i San Marino (od 2002 roku). Z Andorą i San Marino
obowiązuje brak ceł na wszystkie towary, natomiast z Turcją cła zostały zniesione tylko
częściowo i dalej obowiązują na niektóre produkty rolne.
Największa ilość preferencji handlowych w wymianie z UE dotyczy krajów
należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA – European Economic Area),
czyli Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Jest to umowa EIA i w ramach tej strefy obowiązuje
swobodny przepływ towarów, kapitału, osób oraz świadczenia usług. Podobne preferencje
występują w handlu ze Szwajcarią, lecz są one mniejsze.
Szczególnie w ostatnich latach ważnym elementem WPH są umowy
stowarzyszeniowe (AA – Association Agreement). Dzielą się one na dwie grupy: Proces
Stabilizacji i Stowarzyszenia (SAP - Stabilisation and Association Process) i Europejską
Politykę Sąsiedztwa (ENP – European Neighbourhood Policy). W ich ramach zawierane są
umowy RTA poszerzone o dodatkowe kwestie. Kraje do nich należące można podzielić ze
względu na poziom preferencji handlowych. Do pierwszej grupy należą kraje, z którymi
zawarte regionalne umowy handlowe to FTA i EIA (choć założenia nie dotyczą wszystkich
obszarów), a do drugiej, które są sygnatariuszami tylko FTA.
Tabela 2. Regionalne umowy handlowe UE zawarte w ramach AA

Typ umowy
FTA i EIA
FTA

Sygnatariusze umowy z UE
Albania, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia
Północna, Serbia, Ukraina.
Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska,
Syria, Tunezja.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wto.org.
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Na podobnej zasadzie jak umowy stowarzyszeniowe funkcjonują umowy z krajami
objętymi konwencją z Kotonu (z 2000 roku). Jest to grupa byłych państw kolonialnych
położonych w Afryce, na Karaibach i na Pacyfiku (ACP). Z najbiedniejszymi z nich są
zawierane umowy jednostronnej preferencji handlowej, natomiast z lepiej rozwiniętymi
Wspólnota dąży do ustanawiania FTA, które są jednak asymetryczne. UE zapewnia od razu
(bez okresu przejściowego) bezcłowy i bez ograniczeń ilościowych dostęp do swojego rynku,
natomiast partner ma niekiedy nawet 20 lat na otwarcie swojego rynku [Kawecka–
Wyrzykowska, 2015] Okres stopniowego otwierania rynku w dążeniu do FTA to EPA –
Economic Partnership Agreement.
Tabela 3. Regionalne umowy handlowe UE zawarte z krajami ACP

Typ umowy
FTA i EIA

FTA

Sygnatariusze umowy z UE
CARIFORUM (Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Republika
Dominikany, Grenada, Gujana, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent i Grenadyny, Surinam Trynidad i Tobago), Kostaryka,
Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama.
Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Madagaskar, Mauritius, Seszele,
Zimbabwe, Ghana, Fidżi, Papua Nowa Gwinea, Botswana; Eswatini;
Lesotho; Mozambik; Namibia; Afryka Południowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wto.org.

Unia Europejska posiada również zawarte umowy z terytoriami zależnymi państw
członkowskich, nie będącymi jej częścią. Są to umowy FTA, a do terytoriów tych należą:
Bermudy, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Terytorium Zamorskie
Świętej Heleny, Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, Kajmany; Falklandy, Polinezja
Francuska, Francuskie Terytoria Południowe, Grenlandia, Montserrat, Antyle Holenderskie,
Nowa Kaledonia; Pitcairn; Saint Pierre i Miquelon; Georgia Południowa i Sandwich
Południowy, Wyspy Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze, Wyspy Wallis i Futuna oraz Wyspy
Owcze.
Ponadto Wspólnota posiada szereg umów FTA i EIA, które jednak pomimo dążenia
do liberalizacji nie dotyczą obrotu wszystkimi towarami z ważnym partnerami handlowymi
(Chile, Kolumbia, Ekwador, Peru, Japonia, Korea Płd., Meksyk, Kanada). W planach KE leży
ekspansja handlowa i zawieranie regionalnych umów handlowych z kolejnymi krajami.
Obecnie prowadzone są rozmowy (w zależności od państwa mniej lub bardziej
zaawansowane) z m. in. Mercosur, Wietnamem i Nową Zelandią.
8. Podsumowanie
Regionalizm będący częścią sytemu bilateralnego jest procesem odgrywającym
niezwykle ważną rolę w światowym handlu. Pomimo usilnych prób oparcia globalnej
wymiany na układzie wielostronnym, w dużej mierze ze strony Unii Europejskiej, to jednak
dominują ją umowy dwustronne. Nie oznacza to jednak, że plany oparcia jej
o multilateralizm, rozpoczęte po II wojnie światowej, zawiodły. Przez długi okres GATT był
głównym forum światowym, a jego kolejne rundy ciągle udoskonalały stworzony system.
Przejawem tego było powołanie do życia WTO na zakończenie rundy urugwajskiej. Zasady
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handlu międzynarodowego stały się restrykcyjne i jasne, a bariery handlowe zaczęły
obejmować coraz mniejsze obszary co stanowiło znaczący postęp w przeciwdziałaniu
protekcjonizmowi.
Regionalne umowy handlowe, w różnych wariantach, znacząco wpływają na
wymianę. Łatwość ich zawierania w porównaniu do umów wielostronnych przyczyniła się do
znacznego wzrostu ich ilości. Z czasem ich wymiar przestał być regionalny w ujęciu
geograficznym, a one same zaczęły być zawierane przez kraje z całego świata, często od
siebie odległe.
Unia Europejska, której podwaliny są oparte na RTA, musiała dostosować się do
postępujących zmian. Początkowe przywiązanie i promowanie systemu wielostronnego
musiało zostać zrewidowane, a WPH zaczęła opierać się w dużym stopniu o porozumienie
bilateralne. Wspólnota, pomimo chwilowego niedostosowania do sytuacji i opóźnienia
względem innych krajów, głównie USA, w zawieraniu RTA szybko nadrobiła zaległości
i obecnie ma zawartą największą ich ilość na świecie. Stopniowa ewolucja strategii handlowej
doprowadziła do znaczącej liberalizacji wielu obszarów handlu w tych umowach. KE
uważnie słucha krytyki dotyczącej WPH, procesy są bezustannie ulepszane i rozbudowywane.
Obecnie działania UE w zakresie ustanawiania regionalnych umów handlowych są
nad wyraz wzmożone. Wspólnota ma zawarte porozumienia w krajami z każdej części świata
i systematycznie je negocjuje z kolejnym partnerami handlowymi, czego przykładem jest m.
in. ostatnio przyjęta umowa o strefie wolnego handlu z Japonią.
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8. ANALIZA EKONOMICZNA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY
W KRAJACH OECD – OD KSZTAŁCENIA PO ZAROBKI
mgr Jakub Kubiczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kolegium Finansów
Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
1. Wstęp
Fizjoterapia z roku na rok staje się coraz bardziej docenianym obszarem nauk
medycznych. Pomimo to, nadal nie została jednoznacznie zdefiniowana. W literaturze próby
jej przedstawienia opierają się o dwa aspekty: prawny i praktyczny. Pierwszy z nich obejmuje
definicje znajdujące się w źródłach prawa; ich przeglądu dokonuje Kłusek [2016]. Drugi
aspekt powiązany jest z przebiegiem procesu fizjoterapii i czynnościami, które wykonuje
fizjoterapeuta. Należy zwrócić uwagę na definicję Hebdy i Madejskiego [2004; za Geryk
2013] – „fizjoterapeuta to specjalista, który dzięki zdobytej wiedzy oraz posiadanym
umiejętnościom manualnym i środkom technicznym eliminuje pewne procesy chorobowe
w organizmie pacjenta, zapobiega nawrotom i postępowi chorób oraz usuwa dolegliwości.
Wykonuje masaże zdrowotne, pomaga dbać o kondycję i dobre samopoczucie pacjentów oraz
pomaga chorym w powrocie do utraconej sprawności fizycznej”. Mikrut, Bacik i Czuba
[2011] podkreślają, że fizjoterapeuta to zawód medyczny, którego podstawą wykonywania
jest posiadanie specjalistycznego wykształcenia i proponują następującą definicję –
„fizjoterapeuta to przedstawiciel kadr kultury fizycznej, który jako specjalista do spraw
zdrowia wykonuje zawód medyczny, polegający na prowadzeniu zajęć z rehabilitacji
ruchowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach świadczeń zdrowotnych”.
W opracowaniu analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty polega na określeniu
charakterystyki zawodu, kształcenia oraz aspektów związanych z rynkiem pracy
w wybranych krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). W skład tego zrzeszenia wchodzą państwa dobrze rozwinięte pod względem
gospodarczym, co zapewnia stabilność edukacji i rynku pracy. Tym samym nie są wrażliwe
na szoki technologiczne w zakresie wprowadzania innowacyjnej aparatury medycznej.
W krajach słabo rozwiniętych wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury medycznej mogłoby
spowodować zaburzenia na rynku usług zdrowotnych i rynku pracy z nim związanego.
Przeprowadzone badanie miało charakter eksploracyjny, a celem analizy jego
wyników było sformułowanie pytań badawczych, które mogą posłużyć do poszerzonych
analiz rynku pracy fizjoterapeutów. Należy zaznaczyć, że ze względu na różny poziom
rozwoju gospodarczego analizy i wnioski posiadają ekonomiczne obciążenie np. nie
uwzględniają kosztów życia w poszczególnych państwach. W związku z tym do
sformułowania wniosków wykorzystano miary relatywne – ile przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń fizjoterapeuty potrzebnych jest do opłacenia roku kształcenia na kierunku
fizjoterapia.
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2. Charakterystyka zawodu
Fizjoterapeuci, obok lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i opiekunów
medycznych, jako część personelu medycznego odpowiadają za powrót do pełnej, lub
możliwie maksymalnej, sprawności pacjenta. Z jego perspektywy jakość świadczonej usługi
zdrowotnej [Barabasz i inni 2017] jest ściśle skorelowana z postawą zawodową personelu
medycznego.
Zawody medyczne [Niewiadomski, Reglińska i Biskupska 2012] są obarczone sporym
ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków związanych z życiem zawodowym. Wśród nich
należy wymienić [por. Humeniuk, Dąbska i Pawlikowska-Łagód 2016] stres, wypalenie
zawodowe, pracoholizm. W związku z tym zawody [Geryk 2013] powiązane z bliskimi
fizycznymi relacjami z drugim człowiekiem wymagają odpowiednich predyspozycji. Przede
wszystkim w literaturze wskazuje się [Geryk 2013; Walicka-Cupryś i Smolarz 2017] na
łatwość nawiązywaniu kontaktu z pacjentem, ale również szeroko rozumianą empatię. Rusin
[2012, s. 228] dodaje, że innymi cechami wyróżniającego dobrego fizjoterapeutę jest
uczciwość oraz umiejętność przyznania się do błędu i odpowiedzialność za swoje czyny.
Oprócz umiejętności miękkich fizjoterapeuta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
nabyte poprzez kształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Wesołowska [2016] oraz
Wrzesińska i inni [2016] zgodnie uważają, że fizjoterapeuta ponadto powinien
charakteryzować się wysoką sprawnością fizyczną.
Jak podaje Adamczyk i inni [2012] pierwszą polską uczelnią, która rozpoczęła
kształcenie na omawianym kierunku była Akademia Wychowania Fizycznego (ówcześnie
nosiła nazwę Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego)w Poznaniu w 1925 r. Po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej w całym szkolnictwie wyższym został wdrożony system
kształcenia bolońskiego w celu standaryzacji edukacji, aby wykształcenie zdobywane podczas
procesu kształcenia było porównywalne. Współcześnie na wielu polskich uczelniach
wyższych [Jastrzębski 2016] jest oferowane kształcenie w zakresie fizjoterapii, jednakże
poziom nauczania i otrzymane przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu są różne.
Ponadto fizjoterapia na przestrzeni lat znacznie [Pezdek i Michaluk 2013] rozszerzyła swój
obszar – do leczenia i rehabilitacji także należy dodać promocję zdrowia i prewencję.
Satysfakcja z wykonywanej pracy pozwala przeciwdziałać zjawisku wypalenia
zawodowego i ograniczać zjawisko migracji zarobkowej. Wpływają na nią m.in.
[Barabasz i inni 2017]:
 aspekt finansowy (najczęściej utożsamiany z wynagrodzeniem);
 sprawowanie władzy/kontroli nad pracownikami;
 ergonomiczne warunki pracy (wyposażenie, przestrzeń, dobór oświetlenia i stanowisk,
pomieszczenia socjalne);
 atmosfera w miejscu pracy.
Materialne i niematerialne motywatory, chociaż są w pewnym stopniu substytucyjne,
to ich wykorzystanie powinno opierać się bardziej na zasadzie komplementarności. Godnej
płacy powinny towarzyszyć odpowiednie warunki pracy i możliwości rozwoju osobistego.
3. Analiza kosztów kształcenia
Proces kształcenia zorganizowany w odpowiedni sposób pozwala nabyć niezbędne
kwalifikacje do wykonywania zawodu. Jakość nabytych umiejętności, a także ich właściwe
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wykorzystanie pozwala osiągnąć sukces na rynku pracy – wyższe kwalifikacje ułatwiają
znalezienie pracy i implikują wyższe zarobki. W związku z tym kształcenie w instytucjach
o lepszej renomie, które efektywnej przygotowują do wykonywania zawodu, jest droższe.
W analizie wykorzystano dane pochodzące ze stron 38 uczelni na kierunku
fizjoterapia/rehabilitacja w 8 krajach wchodzących w skład Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Informacje pochodzą z anglojęzycznych wersji stron
internetowych uniwersytetów oraz obejmują roczny koszt kształcenia dla obywateli danego
kraju, nie zawierają opłat administracyjnych i za dodatkowe terminy egzaminów, a także nie
uwzględniają kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Opłaty za kształcenie najczęściej
podawane były w lokalnej walucie, zatem dla celów analizy zostało dokonane przeliczenie na
polskiego złotego po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 6.09.2019 r. (Tab.
4). Opłaty za rok kształcenia w polskich złotych zostały przedstawione w Tab. 1. w kolejności
od najwyższych do najniższych.
Tabela 1. Koszt rocznego kształcenia na uczelniach wyższych w wybranych krajach
Uniwersytet
University of Toronto
University of Arizona
The University of Alabama
New Jersey Institute of Technology
Western University (Ontario)
University At Buffalo, The State University of New York
Saginaw Valley State University
Texas State University
Florida International University
University of Alberta
McGill Univesrity Quebec
Centennial College
Kings College London
University in Liverpool
Univesity in Notthingham
University of Brighton
Coventry Univesity
Mälardalen University
Toyo University
Kansai University
Medicine Hat
IB College
University of Gothenburg
Univesrity of Stockholm
University of Tokyo
Kyoto University
Osaka University
European School of Physiotherapy, B.Sc.
Fontys University of Applied Sciences
Saxion University of Applied Sciences
Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Wyższa Szkoła Rehabilitacji (Warszawa)
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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kraj
Kanada
USA
USA
USA
Kanada
USA
USA
USA
USA
Kanada
Kanada
Kanada
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Szwecja
Japonia
Japonia
Kanada
Niemcy
Szwecja
Szwecja
Japonia
Japonia
Japonia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Polska
Polska
Polska

lokalna waluta
52950
36600
30250
29586
34150
24540
23599
18929
18566
21010
18152
17000
9250
9250
9250
9250
9250
106750
990000
940000
10849
7140
70582
62500
535800
535800
535800
3083
2083
2083
2080
7400
6620
6200

zł
157648
143893
118928
116317
101675
96479
92779
74419
72992
62553
54045
50614
44722
44722
44722
44722
44722
43426
36359
34522
32301
30982
28713
25425
19678
19678
19678
13378
9039
9039
9026
7400
6620
6200

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI
Niemcy
Polska
Polska
Polska

DIU - Dresden International University
Uniwersytet medyczny w Białymstoku
GWSH im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1400
6000
5600
5000

6075
6000
5600
5000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z anglojęzycznej wersji stron internetowych instytucji
zawartych w tabeli

Najwyższe roczne koszty edukacji na kierunku fizjoterapia, wśród badanych uczelni
wyższych, występują w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a najmniejsze w Polsce.
Kształcenie w Ameryce Północnej może być nawet 30 razy droższe od kształcenia w Polsce.
Co ciekawe nauka na holenderskich uniwersytetach jest około 2 razy droższa od tej
oferowanej w Polsce. Warto również zauważyć, że stawki edukacji w Wielkiej Brytanii są
jednakowe, ponieważ prawo ogranicza maksymalną opłatę za edukację do 9250 £
(równowartość 44722 zł).
4. Analiza wynagrodzeń
W analizie wykorzystano dane pochodzące z raportów udostępnianych przez
przedsiębiorstwa specjalizujące się w analizach rynku pracy dla 8 krajów wchodzących
w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dla Polski jest to portal
wynagrodzenia.pl, zaś dla pozostałych payscale.com oraz salaryexpert.com. Wynagrodzenia
podawane były w lokalnej walucie, zatem dla celów analizy zostało dokonane przeliczenie na
polskiego złotego po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 6.09.2019 r. (Tab.
4). Rozważono wynagrodzenia fizjoterapeutów w Polsce porównano je z wynagrodzeniami
pozostałych członków personelu medycznego w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Japonii (patrz. Tab. 2 i 3).
Tabela 2. Wynagrodzenia fizjoterapeutów w Polsce [2018 r.]
Rodzaj
Stanowisko
I kwartyl
wynagrodzenia
brutto
2500
młodszy specjalista
brutto
2640
Specjalista
netto
1808
młodszy specjalista
netto
1906
Specjalista
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu wynagrodzenia.pl
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Mediana

III kwartyl

2700
3220
1947
2310

3200
4080
2296
2910
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Tabela 3. Wynagrodzenia personelu medycznego w wybranych krajach [2018 r.]
Polska

Szwecja

Wielka
Brytania

Holandia

Niemcy

USA

Kanada

Japonia

Lekarz

5840

38493

48078

51408

59567

77556

79766

81163

Pielęgniarka

3500

26506

21216

22080

22940

26200

28136

25151

Farmaceuta

5100

22128

28533

28860

33478

33322

43987

54554

3290

13596

13386

17698

15919

14010

14044

13206

2380

8285

7882

8239

9391

8886

7262

7808

3320

15350

16835

23518

23225

29276

28395

25710

3220

14403

16781

18788

21795

28188

27643

26978

Ratownik
medyczny
Opiekun
medyczny
Psycholog
Fizjoterapeuta

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portali: wynagrodzenia.pl, salaryexpert.com, payscale.com

Tabela 4. Średni kurs NBP z dnia 6.09.2019 r.
3,9315
4,3392
2,9773
3,6726
4,8348
0,4068

1 USD
1 EUR
1 CAD
100 JPY
1 GBP
1 SEK

Źródło: opracowanie własne na podstawie średnich kursów NBP z dnia 6.09.2019 r.

Analizując Tab. 2. należy stwierdzić, że zarobki ponad 75% fizjoterapeutów
pracujących na stanowisku młodszy specjalista, a także specjalista, wynoszą mniej niż
przeciętne wynagrodzenie w Polsce (w 2018 r. – 4585,03 zł brutto). Ponadto 25%
fizjoterapeutów zarabia mniej niż 1808 zł na stanowisku młodszy specjalista i 1906 zł na
stanowisku specjalista.
Rozważając przeciętne zarobki personelu medycznego w krajach OECD można
zauważyć, że personel medyczny zarabia w Polsce przeciętnie mniej niż w analizowanych
krajach. Zarobki fizjoterapeuty-specjalisty są mniejsze o 4,5 raza od zarobków w Szwecji aż
do ponad 8 razy od zarobków w Japonii.
Zestawiając wynagrodzenia fizjoterapeutów w krajach OECD z rocznym kosztem
kształcenia na kierunku fizjoterapia, należy zwrócić uwagę, że przy uwzględnieniu
przeciętnych zarobków w Polsce roczny koszt edukacji zwróci się po przepracowaniu około 2
miesięcy w zawodzie. Podobna sytuacja ma miejsce w Japonii, w Wielkiej Brytanii potrzeba
3 miesięcy, a w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie około 4 miesięcy. Co ciekawe w Holandii
już pierwszy miesiąc pracy w zawodzie wystarczy, by pokryć roczny koszt kształcenia na
kierunku fizjoterapia.
5. Podsumowanie
W obliczu procesu starzenia się społeczeństw fizjoterapia [Sandrom 2007;
Rottermund, Nowotny-Czupryna i Czupryna 2013] zyskuje na znaczeniu jako element
procesu leczenia pacjentów w zakresie rehabilitacji. Wiele badań [za Szabat 2016; Parry
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2004; Kerry, Peters i Chipchasel 2013; Opsommer i Schoeb 2014] wskazuje, że zadowolenie
pacjentów z świadczonych usług medycznych przekłada się na podwyższenie jakości terapii.
Wyższe kwalifikacje fizjoterapeutów przekładają się na wyższą jakość świadczonych
przez nich usług. Natomiast wyższa jakość usług zazwyczaj ma wyższą cenę. Skłania to
do inwestycji w swoje wykształcenie i kwalifikacje, aby później świadczyć usługi o wyższej
jakości i tym samym zarabiać więcej. Oprócz wiedzy fizjoterapeuci [Walicka-Cupryś
i Smolarz 2017] powinni doskonalić swoje kompetencje interpersonalne, aby umieć
rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy z pacjentem. Ponadto po ukończeniu
studiów ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest możliwe poprzez udział w kursach
i szkoleniach, podwyższając wartość na rynku pracy.
Różnice w cenach edukacji między krajami niekoniecznie świadczą o niższym jej
poziomie. Wynika to z kosztów działalności (m.in. wynagrodzenia personelu) i skutkuje
zjawiskiem migracji tylko w celu zdobycia wykształcenia. Po ukończeniu edukacji takie
osoby wracają do ojczyzny, gdzie znajdują zatrudnienie zgodne z uzyskanym
wykształceniem.
Różnica w wynagrodzeniach fizjoterapeutów w poszczególnych krajach stanowi
pokusę do migracji zarobkowej. W związku z tym monitorowanie satysfakcji zawodowej
personelu medycznego [Niewiadomski, Reglińska i Biskupska 2012] nabiera
fundamentalnego znaczenia. Pracownik, który odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy
w danym zakładzie, będzie mniej skłonny do porzucenia jej, a także mniej chętnie będzie
rozważał możliwość emigracji zarobkowej.
Zatrzymanie wykwalifikowanej kadry, nie tylko fizjoterapeutów, ale także wszystkich
członków personelu medycznego, jest podstawą zapewnienia odpowiedniego poziomu
świadczonych usług medycznych. W krajach słabiej rozwiniętych, czy rozwijających się,
niemożliwym jest zapewnienie wynagrodzeń na takim poziomie, jaki posiadają pracownicy
w krajach wysoko rozwiniętych. W związku z tym polscy pracodawcy powinni
wykorzystywać pozamaterialne narzędzia motywacji jak zapewnienie ergonomicznego
miejsca pracy i przyjaznej atmosferę, oferowanie stabilizacji oraz pewności zatrudnienia,
dbanie o dobre interpersonalne relacje między pracownikami oraz w stosunkach przełożonypracownik. Oczywiście motywatory pozamaterialne mogą okazać się niewystarczające,
gdy wynagrodzenie nie pozwala na godne życie.
Studia literatury oraz opisana w niniejszym opracowaniu analiza danych pozwoliła
na sformułowanie następujących pytań badawczych, które mogą posłużyć w bardziej
szczegółowej analizie ekonomicznej zawodu fizjoterapeuty:
 Od czego zależy jakość kształcenia fizjoterapeutów?
 Jak prawo reguluje zawód fizjoterapeuty?
 Jakie predyspozycje są oczekiwane od fizjoterapeuty?
 Co wpływa na wynagrodzenie fizjoterapeuty?
 Jakie czynniki mają wpływ na pracę fizjoterapeuty i jaka jest ich siła?
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9. ROLA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW

W POPRAWIE
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Wydział Zarządzania
Studenckie Koło Naukowe Innowator
ul. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Częstochowa
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1. Wstęp
Płynność finansowa to zdolność do regularnej spłaty zaciągniętych zobowiązań
krótkoterminowych. W związku z tym przedsiębiorstwo powinno posiadać odpowiednią ilość
środków pieniężnych zgromadzonych w banku lub kasie. Ich ogólna wartość pozwoli spłacić
należne zobowiązania. W momencie braku środków pieniężnych następuje zjawisko luki
płynności [Dobosiewicz, 2008, s. 94]. Ważną kwestią działalności gospodarczej jest
odpowiedni poziom płynności finansowej i ciągłość działania. Przedsiębiorstwa dążą do
osiągnięcia zysku. Założenie to może zostać osiągnięte poprzez konkretne decyzje
strategiczne. Płynność finansowa przedstawia dynamiczną zmianę dostępnych aktywów na
środki pieniężne. Przy jednoczesnym uwzględnieniu jak najkrótszego czasu oraz braku
spadku wartości [Cicirko, 2010, s. 11-13]. Dzięki płynności finansowej przedsiębiorstwo
zapewnia sobie dynamiczny rozwój i pozycję lidera na rynku. Informacja na temat obecnego
poziomu płynności finansowej jest równie ważna dla kontrahentów przedsiębiorstwa. Są oni
zainteresowani sytuacją finansową firmy i planami na przyszłość [Chluska, 2014, s. 25].
2. Materiały i metody
2.1. Wskaźniki płynności finansowej
Elementem analizy finansowej jest analiza wskaźnikowa, stanowiąca dogłębne zbadanie
sprawozdań finansowych i użytych narzędzi analizy przestrzennej, czasowej czy strukturalnej.
Przy pomocy analizy wskaźnikowej można zweryfikować stan finansów przedsiębiorstwa
w perspektywie długookresowej i krótkookresowej jak również dokonać identyfikacji
obszarów nieodpowiednio zarządzanych [Jerzemowska, 2013, s. 117]. Analiza wskaźnikowa
to uzupełnienie podstawowych dokumentów sprawozdania finansowego firmy [ŁukomskaSzarek, 2012, s. 274]. Kierownictwo w celu uniknięcia konsekwencji finansowych korzysta
z analizy wskaźnikowej płynności. Wśród sporządzonych wskaźników wyróżnić można:
 wskaźnik bieżącej płynności finansowej,
 wskaźnik szybkiej spłaty zobowiązań,
 wskaźnik płynności gotówkowej.
Wskaźnik płynności bieżącej wskazuje ogólny pogląd na temat płynności finansowej
przedsiębiorstwa. To relacja aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących, przedstawiająca
możliwość do regulowania wszelkich, bieżących zobowiązań za pomocą środków
obrotowych.
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Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla
właścicieli. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 263-265.

Wskaźnik powinien oscylować w granicach od 1,2 do 2. Wskaźnik z wartością
2 wskazuje, iż aktywa obrotowe są większe niż zobowiązania krótkoterminowych. Wówczas
zakłada się, iż przedsiębiorstwo nie ma problemów z bieżącymi zobowiązaniami. Wskaźnik
mniejszy od jedności mówi, że wartość krótkoterminowych zobowiązań przekracza aktywa
obrotowe. Co za tym idzie w przedsiębiorstwie mogą wystąpić problemy z regulowaniem
zobowiązań bieżących. Ostatecznością może być bankructwo.
Wskaźnik płynności szybkiej inaczej wskaźnik płynności pozwala uzupełnić
wiadomości na temat płynności finansowej.

Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla
właścicieli. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 263-265.

Wartość wskaźnika powinna wynosić 1. W momencie niższej wartości mowa
o pogorszeniu płynności finansowej. Wskaźnika płynności szybkiej zawsze będzie niższy
niżeli wartość wskaźnika płynności bieżącej. Wynikiem jest wkład zapasów w aktywa
obrotowe – jeżeli ich poziom jest niski wówczas poziom obu wskaźników jest podobny
[Wędzki, 2003, s. 263].
Wskaźnik płynności gotówkowej wskazuje stopień pokrycia zobowiązań
krótkoterminowych przez własne środki pieniężne. Ilość środków pieniężnych
przedsiębiorstwa wpływa na możliwości płatnicze [Suski-Borek, 2001, s. 430].

Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla
właścicieli. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 263-265.

Wskaźnik płynności gotówkowej pokazuje, którą częścią aktywów o najwyższym
stopniu płynności przedsiębiorstwo pokrywa zobowiązania krótkoterminowe. Odpowiednia
wartość wskaźnika płynności gotówkowej to 0,2.
Analizy płynności finansowej można dokonać również w ujęciu dynamicznym.
Dynamiczne wskaźniki podzielono na dwie grupy: [Nowak, 2008, s. 146-147]
 wskaźniki wystarczalności środków pieniężnych.
 wskaźniki wydajności środków pieniężnych,
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`W artykule poruszono kwestie wskaźników wydajności środków pieniężnych.
Wskaźniki wydajności środków pieniężnych wskazują relacje między dopływem pieniężnym
a przychodem, majątkiem czy też zyskiem. Do grupy powyższych wskaźników należy
zaliczyć:
 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży,
 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku.
Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży jest odniesieniem przepływów
pieniężnych netto z działalności operacyjnej w stosunku do przychodów netto. Wskaźnik ten
oznajmia ile gotówki zyska firma z pojedynczej złotówki przychodów uzyskanych ze
sprzedaży.

Źródło: M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 52-54

Źródło: M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010, s. 52-54

Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku ukazuje jaka kwota uzyskanych w danym
czasie środków przypada na złotówkę majątku albo kapitału zaciągniętego na rzecz spółki
[Olzacka, Pałczyńska-Gościniak, 2006, s. 161].
Pożądanym poziomem wszystkich wskaźników wydajności gotówkowej jest jak
najwyższa wartość z tendencją do wzrostu. Każdy przyrost wartości wskaźników wydajności
gotówkowej poprawia sytuację płatniczą spółki, a spadek tą sytuację pogarsza.
3. Wyniki
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstw CCC S.A. oraz WOJAS S.A.
Podmiotami analizy są przedsiębiorstwa CCC S.A i WOJAS S.A. Działalność
przedsiębiorstw oparta jest na produkcji, sprzedaży dodatków w postaci butów i toreb.
Przedsiębiorstwo CCC założono w 1999 roku w Polkowicach. Oferty skierowane są
do kobiet, mężczyzn dzieci oraz młodzieży. Spółka posiada 800 salonów usytuowanych na
świecie. Obecnie CCC S.A. prowadzi działalność w krajach takich jak: Węgry, Słowacja,
Polska, Niemcy, Czechy, Austria, Słowenia, Słowenia, Rosja, Rumunia. Przedsiębiorstwo
zarządza z myślą „house of brands”. To sprzedaż wielu marek obuwniczych
zaprezentowanych pod dachem pojedynczego sklepu (http://www.ccc.pl).
Wojas S.A. to przedsiębiorstwo powstałe w 2007 roku w Nowym Targu Działalność
przedsiębiorstwa skupiona jest na produkcji obuwia. Obecnie Spółka jest jedną z najbardziej
cenionych producentów obuwia w Polsce. Wojas S.A. ma do swej dyspozycji około 180
salonów firmowych. Występują one na terenie Słowacji Czech, Białorusi i Węgier.
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Z dostępnych raportów wynika, iż przedsiębiorstwo produkuje kilkaset tysięcy par butów
w skali roku. Warto nadmienić, iż część produktów przeznaczona jest do eksportu dla służb
specjalnych. Mowa o straży granicznej, straży pożarnej, wojsku czy służb leśnych
(http://www.wojas.pl).
3.2. Wyniki analizy finansowej
Badanie płynności finansowej jednostki to nic innego jak analiza zdolności
przedsiębiorstwa do terminowego i pełnego regulowania swoich zobowiązań bieżących.
Poniżej zaprezentowano kilka wskaźników wykorzystywanych w badaniu płynności
finansowej

Wskaźniki płynności bieżącej CCC S.A. ukazuje tabela 1. W 2012 roku
wskaźnik płynności bieżącej był równy 1,30. Oznacza to, iż na 1 zł zobowiązań
krótkoterminowych przypada 1,30 zł aktywów obrotowych. W roku 2015
wskaźnik okazał się najkorzystniejszy. Wtedy to na złotówkę zobowiązań
krótkoterminowych przypadło 1,88 zł aktywów obrotowych.
Tabela 1. Wskaźniki płynności finansowej CCC S.A.

Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik płynności szybkiej
Wskaźnik płynności gotówkowej

2012
1,30
0,47
0,23

2013
1,55
0,67
0,21

2014
1,68
0,41
0,28

2015
1,88
0,77
0,56

2016
1,79
0,45
0,19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A.

Po roku wskaźnik zmniejszył się o 0,9 mając wartość 1,79. Wszystkie lata wskazują
na wypłacalność. Świadczy o tym odpowiednia wartość wskaźnika - wartość minimalna
owego wskaźnika znajduje się w przedziale 1,2 - 2,0.
Wskaźnik płynności szybkiej stanowi uzupełnienie wskaźnika bieżącej płynności.
W roku 2012 na jeden złotych bieżących zobowiązań przypadało 0,47 zł majątku
o podwyższonej płynności. Po dwóch latach wskaźnik zmniejszył się do poziomu 0,41. Na
złotówkę zobowiązań bieżących przypadło 0,41 aktywów obrotowych. Najwyższy poziom
wskaźnika zaobserwowano w 2015 roku był on równy 0,77. Mimo wszystko jego poziom
okazał się niewystarczająca. Bez względu na analizowany okres przedsiębiorstwo nie jest
w stanie natychmiast spłacić zobowiązań. Różnica między wskaźnikiem bieżącej a szybkiej
płynności wskazuje, iż CCC dysponuje zapasami na wysokim poziomie.
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej w roku bazowym był równy 0,23. Spółka
w 23% pokryła gotówką zobowiązania krótkoterminowe. W roku 2015 wskaźnik
wypłacalności gotówkowej przyjął najwyższą notę – 0,56. Wówczas CCC było w stanie w
ponad połowie sfinansować zobowiązania krótkoterminowe środkami pieniężnymi. Niestety
w roku 2016 wartość wskaźnika była równa 0,19.
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Tabela 2. Wskaźniki płynności finansowej WOJAS S.A.

Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik płynności szybkiej
Wskaźnik płynności gotówkowej

2012
1,54
1,22
0,17

2013
1,99
1,49
0,57

2014
1,89
1,45
0,39

2015
1,51
1,23
0,16

2016
1,49
1,13
0,03

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych WOJAS S.A.

Wskaźnik płynności bieżącej spółki WOJAS S.A. był równy 1,54 w roku bazowym.
Niestety z pespektywy czasu wskaźnik płynności bieżącej uległ spadkowi - 1,89 w 2014 roku,
1,51 w roku 2015 oraz 1,49 w 2016 roku. Jednak spółka w każdym z analizowanych okresów
osiągała wypłacalność.
Wskaźnik płynności szybkiej w roku 2012 osiągnął poziom 1,22. Po upływie roku
wskaźnik wzrósł do poziomu 1,49. Wartość ta okazała się najwyższa spośród wszystkich
analizowanych okresów. W związku z tym przedsiębiorstwo spłaciło wszystkie zobowiązania
przy pomocy aktywów płynnych. Zarówno w roku 2013 jak i 2014 wskaźnik płynności
szybkiej był bliski 1,5. Przypuszczać można, iż spółka mogła borykać się z nadpłynnością.
Wskaźnik płynności szybkiej w dwóch ostatnich latach kształtował się następująco 1,23
w roku 2015 oraz 1,13 w roku 2016. Co za tym idzie poziom był satysfakcjonujący.
W roku bazowym wskaźnik płynności gotówkowej był równy 0,17. Spółka w 17%
spłaciła zobowiązania krótkoterminowe gotówką. Po roku wskaźnik osiągnął wartość 0,57.
To najwyższy wynik spośród osiągniętych w tym obszarze. Wówczas przedsiębiorstwo mogło
w 57% pokryć gotówką zobowiązania krótkoterminowe. Najniższy poziom wypłacalności
środkami pieniężnymi wykazano w 2016 roku - wskaźnik równy 0,03.
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Wykres 1. Wskaźnik płynności bieżącej dla CCC S.A. oraz WOJAS S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A oraz WOJAS S.A.

Rozpatrując wskaźnik płynności bieżącej należy zauważyć, iż oba przedsiębiorstwa
osiągnęły wartości 1,2-2,0. W roku bazowym wskaźnik płynności bieżącej CCC S.A. to 1,30
natomiast dla WOJAS S.A. – 1,54. Na złotówkę zobowiązań krótkoterminowych w pierwszej
firmie przypada 1,30 zł aktywów obrotowych. W drugiej firmie jest to 1,54 zł aktywów
obrotowych. Kolejne lata obserwacji to wzrost wskaźnika w CCC S.A. z 1,55 w roku 2013 na
1,88 w roku 2015. Tendencja odwrotna wystąpiła w WOJAS. Spadek z 1,99 w roku 2013 na
1,51 w roku 2015. Z ostatniego roku analizy wynika, iż w CCC na złotówkę zobowiązań
krótkoterminowych przypadało 1,79 zł aktywów obrotowych. W WOJAS S.A. była to suma
1,40 zł.
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Wykres 2. Wskaźnik płynności szybkiej dla CCC S.A. oraz WOJAS S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A oraz WOJAS S.A.

W 2012 roku wartość wskaźnika płynności szybkiej CCC S.A. to 0,47. Na złotówkę
zobowiązań bieżących przypadało 47 groszy majątku obrotowego. Wówczas wartość
wskaźnika WOJAS to 1,22. Analizując kolejne lata widać, że wskaźnik w WOJAS S.A.
zmniejszył się z 1,45 w roku 2014 na 1,13 w roku 2016. Podobnie w CCC. Wyjątkiem okazał
się rok 2015 wskaźnik osiągnął wartość najwyższą – 0,77. Wskaźnik płynności szybkiej CCC
S.A. nigdy nie osiągnął wartości równej 1. Co za tym idzie Spółka nie potrafi spłacić
zobowiązań natychmiast. Odwrotne zjawisko wystąpiło w WOJAS – wartość powyżej
jedności każdego roku.
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Wykres 3. Wskaźnik płynności gotówkowej dla CCC S.A. oraz WOJAS S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A oraz WOJAS S.A.

Oceniając wskaźnik płynności gotówkowej widać, iż w roku bazowym oba
przedsiębiorstwa na podobnym poziomie mogły pokryć gotówką zobowiązania
krótkoterminowe. Rozbieżności między spółkami zaobserwowano od roku 2013. Wówczas
wskaźnik płynności gotówkowej dla CCC S.A. to 0,21 natomiast dla WOJAS S.A. to 0,57.
W związku z tym zaobserwowano różnice o 0,36. W roku. Przełomowym momentem okazał
się rok 2015. Wówczas wskaźnik wypłacalności gotówkowej dla CCC S.A był równy 0,56.
W związku z tym spółka w ponad połowie zobowiązania krótkoterminowe finansowała
środkami pieniężnymi. W tym samym czasie wskaźnik wypłacalności WOJAS S.A. osiągnął
jedną z niższych wartości 0,16. Niestety W roku 2016 oba przedsiębiorstwa osiągnęły
najniższy poziom wskaźnika wypłacalności gotówkowej równej 0,03 w WOJAS S.A. oraz
0,19 w CCC S.A.
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3.3. Ocena porównawcza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym
W celu dokładniejszej analizy płynności finansowej uwzględniono czas potrzebny do
zamiany aktywów obrotowych na środki pieniężne i czas niezbędny do regulowania
zobowiązań. Zatem należy skorzystać ze wskaźników dynamicznej płynności finansowej.
Wskaźniki obliczono dla Spółki CCC S.A. i Wojas S.A
Wskaźniki płynności finansowej CCC S.A. w ujęciu dynamicznym zostały
zaprezentowane za pośrednictwem tabeli numer 3.
Tabela 3. Wskaźniki płynności finansowej CCC S.A

Wskaźniki płynności finansowej

2012

2013

2014

2015

2016

wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży
wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

0,13
0,18

0,05
0,07

0,03
0,03

0,14
0,16

0,05
0,07

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A

W roku 2012 wartość wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży to 0,13. Oznacza
to, iż z każdej złotówki przychodów pochodzących ze sprzedaży CCC S.A. osiąga 0,13 zł.
W następnych latach zauważalny jest spadek owego wskaźnika. Osiągnięta wartość to 0,05
w roku 2013 i 0,03 dla 2014 roku. Spadek wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży jest
pogorszeniem sytuacji CCC.S.A. W roku 2015 sytuacja uległa polepszeniu a wskaźnik wzrósł
do poziomu 0,14. Spółka z każdej złotówki przychodów zyskała 0,14 zł. Ostatni rok analizy
to kolejna zmiana sytuacji CCC. S.A. Wówczas wskaźnik wydajności finansowej osiągnął
poziom 0,05 zatem wynik nie jest zadawalający.
Badając wskaźnik wydajności gotówkowej majątku zaobserwowano, iż każda
zainwestowana złotówka w 2012 roku przyniosła CCC S.A. 0,18 zł z operacyjnej
działalności. W obszarze wydajności gotówkowej majątku w następnych latach analizy
zauważono niestety spadek. Wskaźnik osiągnął poziom 0,07 w roku 2013 oraz 0,03 w roku
2014. Zatem jedna złotówka zainwestowana w majątek przyniosła od 0,03 do 0,07 zł gotówki.
W roku 2015 wskaźnik wydajności majątku wynosił 0,16 a po upływie roku zmniejszył się do
0,07. W roku 2012 oraz 2015 majątek osiągnął najwyższy poziom wydajności. Wówczas
przedsiębiorstwo generowało około 0,18 zł gotówki operacyjnej.
Wskaźniki płynności finansowej w ujęciu dynamicznym przedstawia tabela numer 4.
Tabela 4. Wskaźniki płynności finansowej Wojas S.A

Wskaźniki płynności finansowej
wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży
wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

2012
0,02
0,02

2013
0,14
0,16

2014
0,06
0,08

2015
0,001
0,001

2016
0,01
0,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych WOJAS S.A

W roku 2012 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży osiągnął wartość 0,02.
Oznacza to, iż z pojedynczej złotówki przychodów ze sprzedaży Wojas S.A. zyskuje 0,02 zł.
Wydajność gotówkową sprzedaży o najwyższym poziomie odnotowano w roku 2013. Wtedy
to na pojedynczą złotówkę zysku operacyjnego przypadło 0,14 zł. Niestety wskaźnik
wydajności sprzedaży przyjął coraz niższy poziom – 0.06 dla roku 2014 oraz 0,001 dla roku
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2015. Rok 2016 ukazał, że złotówka przychodów ze sprzedaży generowała dla
przedsiębiorstwa 0,01 zł. Niski poziom wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży ukazuje
pogorszenie sytuacji Spółki Wojas S.A.
Ze złotówki przeznaczonej na majątek przedsiębiorstwo WOJAS S.A. w roku 2012
osiągnęło 0,02 zł środków z działalności operacyjnej. W kolejnym roku wskaźnik ten osiągnął
wartość 0,16 zł. Był to najwyższy poziom wskaźnika spośród analizowanych. Niestety od
roku 2014 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku zaczął radykalnie się zmniejszać.
Najmniejszą wydajność majątku zaobserwowano w roku 2015. Wówczas wskaźnik
wydajności finansowej był równy 0,001 zł. Ostatni rok analizy ukazał, iż złotówka
zainwestowana w majątek przedsiębiorstwo osiąga 0,1 zł z działalności operacyjnej.
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Wykres 4. Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży dla CCC S.A. oraz WOJAS S.A
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A oraz WOJAS S.A.

W roku bazowym wartość wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży dla CCC
S.A. była równa 0,13. Oznacza to, że z każdej złotówki przychodów pochodzących ze
sprzedaży firma zyskuje 0,13 zł. Wartość powyższego wskaźnika dla WOJAS S.A. jest
niestety znacznie niższa. W analizowanym okresie firma z pojedynczej złotówki zyskuje
jedynie 0,02 zł. Nie jest to zadawalający wynik. W latach 2013-2014 wartość wskaźnika
wydajności gotówkowej dla CCC S.A. spadła do poziomu 0,03. Odwrotne zjawisko
zaobserwowano w WOJAS S.A. W roku 2013 wskaźnik był równy 0,14. Oznacza to, że ze na
złotówkę zysku operacyjnego przypadało 0,14 zł. Niestety z roku na rok wartość owego
wskaźnika malała. I tak w roku 2016 wartość wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży
dla CCC S.A. była równa 0,05 natomiast dla WOJAS S.A. 0,01. Niski poziom wskaźnika
w obu spółkach świadczy o pogorszeniu ich sytuacji finansowej.
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Wykres 5. Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku dla CCC S.A. oraz WOJAS S.A
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych CCC S.A oraz WOJAS S.A.
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Analizując wskaźnik wydajności gotówkowej majątku przedsiębiorstw widać, że
złotówka zainwestowana przez CCC S.A przynosi większy zysk z działalności operacyjnej
niż złotówka pochodząca z WOJAS S.A. W roku bazowym wartość wskaźnika wydajności
gotówkowej majątku CCC S.A. to 0,18 natomiast dla WOJAS S.A. to 0,02. Lata 2013-2014
przyniosły dla szwedzkiego przedsiębiorstwa wartość wskaźnika oscylującego na poziomie
0,03-0,07. Wtedy to wskaźnik wydajności gotówkowej majątku WOJAS S.A. przyjął wartość
0,16. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo z zainwestowanej złotówki zdobywa 0,16 zł w ramach
działalności operacyjnej. Rok 2015 ukazał, że majątek CCC S.A. osiągnął jedną
z najwyższych wydajności kiedy WOJAS S.A. posiadał najniższy wskaźnik tej dziedziny –
0,01. Ostatni rok analizy przynosi znikome zyski z operacyjnej działalności obu
przedsiębiorstw.
4. Podsumowanie
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga utrzymania odpowiedniego poziomu
płynności finansowej i nieustannej ciągłość działania. Przedsiębiorstwa dążą do bogactwa.
Efekt może zostać osiągnięty przez konkretne decyzje strategiczne. Co za tym idzie, należy
dążyć do utrzymania właściwej płynności finansowej.
Analizując wskaźniki płynności finansowej widać, iż przedsiębiorstwo CCC S.A.
w było w stanie spłacić zobowiązania bieżące przez pośrednictwo środków obrotowych.
Wskaźnik płynności szybkiej pokazał, że z aktywów obrotowych o najwyższym stopniu
płynności firma jest w stanie spłacić średnio 55% zobowiązań krótkoterminowych. Natomiast
środkami pieniężnymi CCC S.A. może opłacić średnio 29% zobowiązań bieżących.
Badając wskaźnik płynności finansowej WOJAS S.A. widać, że przedsiębiorstwo
również mogło spłacić zobowiązania bieżące za pośrednictwem aktywów obrotowych. Spółka
przez wszystkie analizowane lata zdobyła wysoki wskaźnik płynności szybkiej. Jego średnia
wartość była równa 1,31 co mogło prowadzić do problemu z nadpłynnością finansową.
Biorąc pod uwagę zobowiązania bieżące WOJAS S.A. spłacało ich średnio 26% za pomocą
aktywów obrotowych.
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10. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW
mgr Cezary Strojny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów i Prawa
ul. Rakowicka 27, 31 - 510 Kraków
1. Wstęp
Wybór formy opodatkowania to jeden z pierwszych kroków który podejmuje nowy
przedsiębiorca wkraczając na rynek. Podczas rejestracji działalności gospodarczej,
wypełniając druk CEIDG-1 należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania.
Niewątpliwie musi być to przemyślana decyzja, ponieważ ma ona wpływ nie tylko na
wysokość podatku, który przedsiębiorca będzie musiał wpłacać, lecz także na rodzaj i zakres
prowadzonych ewidencji podatkowo-księgowych. Należy pamiętać, że wypełniając wniosek
CEIDG, czyli dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dane zostają
automatycznie przekazane do urzędu skarbowego.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca
powinien wziąć pod uwagę między innymi rodzaj prowadzonej działalności, prognozowaną
wysokość osiąganych przychodów i ponoszonych wydatków, czy fakt ewentualnego
zatrudniania pracowników. Wszystko to będzie miało wpływ na wysokość płaconych
podatków. Zasadnym jest już na początku wybranie najkorzystniejszej formy opodatkowania,
ponieważ jej zmiana w trakcie trwania roku podatkowego jest co do zasady niemożliwa.
Wyboru formy opodatkowania należy dokonać w następujących terminach:
 w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, w którym dokonuje się wyboru formy opodatkowania – jeżeli podatnik
rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, lub
 przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia
uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach – jeżeli podatnik nie
dokonał wyboru formy opodatkowania we wniosku o wpis do CEID (należy pisemnie
o tym powiadomić Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
podatnika),
 do 20 stycznia roku podatkowego – w przypadku podatników już prowadzących
działalność, którzy chcą zmienić formę opodatkowania PIT (należy pisemnie o tym
powiadomić Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
podatnika). [http://www.zakladamyfirme.pl/artykul_narzedziowa,702,702,708,wyborformy-opodatkowania-przez-podatnika-rozpoczynajacego.html,
dostęp
dnia
01.11.2019 r.]
Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery podstawowe formy opodatkowania
działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (zasady
ogólne). Kolejną równie często występującą jest podatek liniowy. Przedsiębiorcy ponadto
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mogą skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania, do jakich zalicza się kartę
podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie i omówienie form opodatkowania
przedsiębiorców, dopuszczalnych przez polskie przepisy.
2. Zasady ogólne (skala podatkowa)
Zasady ogólne są najczęściej stosowaną formą opodatkowania wśród przedsiębiorców.
Podstawą opodatkowania jest dochód, rozumiany jako różnica przychodu i kosztów uzyskania
przychodu. Podatek opłacany jest według skali podatkowej:
Tabela 1. Skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku*

Wysokość podatku

do 85 528 zł

17%

ponad 85 528 zł

14 539,76 zł + 32% nadwyżki
ponad 85 528

minus kwota zmniejszająca
podatek

*Podstawa obliczenia podatku to przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu oraz takich ulg
podatkowych, które służą obniżeniu dochodu.
Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skalę podatkową będą zobowiązani
odprowadzić 17% podatku od kwoty nie wyższej niż 85 528 zł stanowiącej roczny dochód
podatnika. Od wyższego dochodu będzie konieczność odprowadzenia podatku według 32%
skali. W związku z czym stawka opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są zapewnione ulgi
i zwolnienia, które to przedsiębiorca może wykorzystać w celu zmniejszenia kwoty podatku.
Zaliczamy do nich m.in.: darowizny, wydatki na Internet, rehabilitację, szkolenie uczniów,
ulgę budowlaną, prorodzinną czy stratę z lat ubiegłych. Możliwe jest odliczenie od podstawy
opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, a od kwoty podatku zapłaconej
kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotnym jest możliwość uwzględnienia kosztów
uzyskania przychodów. Wszystkie zakupy związane z działalnością, koszty wynagrodzeń czy
raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania, czyli kwotę od której obliczany jest
podatek do zapłaty. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych posiada obowiązki, jakie
musi wypełnić w ciągu roku podatkowego (rysunek 1).
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ewidencjonowanie wszelkich
zdarzeń gospodarczych (np.
zakupy i sprzedaż) w
podatkowej księdze
przychodów i rozchodów,

ewidencjonowanie przychów
i kosztów uzyskania
przychodów określonych w
ustawie o podatku
dochodowym od osób
fizycznych (PIT),

prowadzenie indywidualnych
(imienne) kart
przychodów pracowników,

prowadzenie ewidencji
wyposażenia i ewidencji
środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i
prawnych,

sporządzanie spisu z natury
w określonych terminach

Rysunek 1. Obowiązki podatnika w zakresie wyboru formy opodatkowania w postaci
skali podatkowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mariański, 2016, s. 19.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy przychody za poprzedni rok podatkowy
wyniosą co najmniej równowartość 2 000 000 euro to podatnik ma obowiązek
prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2.1. Zaliczki na podatek dochodowy
Podatnik rozliczający podatek na zasadach ogólnych jest zobowiązany wpłacać
zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym [Art. 44, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)].
Istnieje możliwość wpłacania zaliczek w systemie kwartalnym – do 20. dnia miesiąca
następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka (z tej formy mogą korzystać tzw.
mali podatnicy, tj. podatnicy, których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie
przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro, oraz podatnicy
rozpoczynający działalność) [Mućko, Sokół, 2018, s. 91].
Zaliczki kwartalne należy wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za
który wpłacana jest zaliczka [Mućko, Sokół, 2018, s. 93].
Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego musi zostać
wpłacona w terminie do 20. stycznia następnego roku. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni
miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie
roczne i w tym terminie dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
[https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaliczki-na-podatek-dochodowy, dostęp dnia 01.11.2019
r.].
Wybór wpłaty zaliczek w systemie kwartalnym podatnik musi w sposób pisemny do
dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.
W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego,
przedsiębiorca powinien złożyć zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień
rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek można dokonać
podczas rejestracji działalności, na formularzu CEIDG.
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Zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać bezgotówkowo.
Prawidłowe wyliczenie wysokości zaliczki na podatek związane jest z ustaleniem
podstawy opodatkowania. Należy tego dokonać w następujący sposób:
ustalenie przychodu należnego (wartość wystawionych faktur), nawet
jeśli jeszcze nie został faktycznie otrzymany z danego okresu
rozliczeniowego (miesiąca, kwartału) – zgodnie z zasadami wskazanymi
w art. 14 ustawy o PIT,
ustalenie wartości poniesionych kosztów uzyskania przychodu (kosztów,
które zostały poniesione celem uzyskania przychodów lub zachowania
albo zabezpieczenia źródła przychodów),

ustalenie wartości dochodu przez odjęcie od przychodu z danego okresu
– kosztów jego uzyskania, rozliczanych w danym okresie
ustalenie podstawy opodatkowania za dany okres – poprzez odjęcie od
dochodu ulg i odliczeń (w tym zapłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne), a także kwoty straty poniesionej w latach poprzednich, którą
można odliczyć w tym roku (nie więcej niż 50% wykazanej straty)
ustalenie wartości zaliczki na podatek
obniżenie zaliczki o zapłacone składki zdrowotne (7,75% podstawy
wymiaru składki,)

Rysunek 2. Sposób wyliczenia zaliczki na podatek w przypadku skali podatkowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaliczki-na-podatek-dochodowy,
dostęp dnia 01.11.2019 r.

Tabela 2. Zalety i wady opodatkowania na zasadach ogólnych
OPODATKOWANIE NA ZASADACH OGÓLNYCH
ZALETY
WADY
 prawo do skorzystania z ulg podatkowych,
 po przekroczeniu dochodu 85 528 zł
przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku
 prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
dochodowego wg stawki 32%,
 prawo do rozliczenia jako osoba samotnie
 obowiązek
prowadzenia Podatkowej
Księgi
wychowująca dziecko,
Przychodów
i
Rozchodów.
 możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 prawo
do
pomniejszenia
osiągniętych
przychodów o poniesione koszty uzyskania
przychodów.
Źródło: opracowanie własne.

3. Podatek liniowy
Podatek liniowy to 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.
W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, a więc przychód
pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Istotą podatku liniowego jest to, że podatnik ma obowiązek opłacania podatku w stałej
wysokości 19%, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu z działalności gospodarczej.
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W przypadku, gdy przedsiębiorca podczas rejestracji działalności gospodarczej nie
wybierze tej formy opodatkowania, ale ostatecznie chce płacić podatek liniowy, zmiana taka
jest możliwa dopiero od nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Zgłoszenie musi być
złożone do naczelnika Urzędu Skarbowego do 20 stycznia danego roku podatkowego lub
przed dniem uzyskania pierwszego dochodu [Barowicz, 2008, s. 94].
Prawo do wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego mają podatnicy
prowadzący działalność gospodarczą i tylko w stosunku do uzyskiwanych przychodów.
Należy pamiętać, że dochodów opodatkowanych podatkiem liniowo nie można łączyć
z dochodami z innych źródeł. Nie można zastosować podatku liniowego do dochodów
z umowy o pracę, rent czy emerytur.
W przypadku, prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
opodatkowanej podatkiem liniowym i jednocześnie osiągania dochodów z umowy o pracę,
konieczne jest złożenie odrębnych zeznań podatkowych przewidzianych dla opodatkowania
skalą podatkową (PIT-37).
Wybór formy opodatkowania stawką liniową 19% powinni dokonać przedsiębiorcy,
którzy uzyskują wysokie dochody znacznie przekraczające 85 528 zł. Według szacunkowych
wyliczeń wybór tej formy opodatkowania jest najbardziej opłacalny przy rocznych dochodach
powyżej 100 000 zł. Wiąże się to z brakiem możliwości rozliczenia podatku wspólnie
z małżonkiem, czy dzieckiem oraz braku możliwości zastosowania ulg podatkowych [Mućko,
Sokół, 2018, s. 92].
W przypadku wyboru podatku liniowego jako formy podatkowania nie ma możliwości
korzystania z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym według skali
podatkowej. Podstawę podatkowania można obniżyć wyłącznie o zapłacone w danym roku
składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie od osób z nim współpracujących,
poniesione straty oraz dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Natomiast wyliczony podatek liniowy może zostać
pomniejszony o zapłacone składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Podatnik, który wybrał rozliczanie się zapomoga podatku liniowego jest zobowiązany,
tak jak w przypadku opodatkowania według skali podatkowej do prowadzenia ewidencji
przychodów i kosztów za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg
rachunkowych (dla większych firm).
W trakcie roku podatkowego konieczne jest wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy za okresy miesięczne bądź (w przypadku małych podatników albo podatników
rozpoczynających działalność w danym roku) kwartalnie. Wpłaty dokonywane są do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu czy kwartale , którego zaliczka dotyczy. Jeśli podatnik
wybierze kwartalną metodę wpłat zaliczek musi o tym zawiadomić naczelnika urzędu
skarbowego do 20 lutego.
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Tabela 3. Zalety i wady opodatkowania podatkiem liniowym
OPODATKOWANIE PODATKIEM LINIOWYM
ZALETY
WADY
 jedna stawka podatku, bez względu na
 brak prawa do skorzystania z większości ulg
wysokość osiąganego dochodu.
podatkowych,
 brak prawa do kredytu podatkowego,
 brak prawa do wspólnego rozliczenia
z małżonkiem,
 brak prawa do wspólnego rozliczenia
z dzieckiem, jako osoba samotnie
wychowująca dziecko,
 brak kwoty wolnej od podatku.
Źródło: opracowanie własne.

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt, obok karty podatkowej, jest uproszczoną formą rozliczania podatku
dochodowego os osób fizycznych.
Podstawę opodatkowania w tej formie stanowi przychód bez pomniejszania o koszty
jego uzyskania. Istnieje możliwość odliczenia od przychodu składek na ubezpieczenia
społeczne, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku
podatkowym do wysokości określonej w przepisach o IKZE, wydatki na cele rehabilitacyjne,
wydatki na Internet, darowiznę na określone cele. Podatek jest obniżany, w pierwszej
kolejności o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi dla
osób osiągających dochody za granicą (tzw. ulga abolicyjna).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie daje możliwości skorzystania z ulgi
na dzieci czy ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
Podatnik opodatkowany ryczałtem jest zobligowany do prowadzenia ewidencji
przychodów oraz:
 posiadania i przechowywania dowodów zakupu;
 prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 prowadzenia ewidencji wyposażenia;
 prowadzenia karty przychodów (w sytuacji gdy zatrudnia pracowników);
 sporządzenia na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów oraz na koniec
każdego roku remanentu posiadanych towarów handlowych i materiałów;
 sporządzanie wykazu składników majątku w przypadku przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
[Barowicz, 2008, s. 104-106].
Ryczałt jest formą opodatkowania, która mogą wybrać osoby fizyczne, spółki cywilne
osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Skierowany jest dla małych podmiotów
ze względu na stosowanie m.in. uproszczonej księgowości.
Z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności
i wybiorą tę formę podatkowania, a jeżeli już prowadzili mogą ją wybrać, jeśli ich przychody
w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro [Mariański, 2016, s. 68].
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, przedsiębiorca musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego
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właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do 20 stycznia roku podatkowego [Mućko,
Sokół, 2018, s. 81].
W przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczyna prowadzenie działalności
gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie należy złożyć nie później niż w dniu
uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie można złożyć bezpośrednio do urzędu
skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG.
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze
ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według
miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.
Wyliczenie podatku przy zastosowaniu odpowiednich stawek w przypadku
prezentowanej formy opodatkowania zależny jest od rodzaju prowadzonej działalności
(wykres 1).
Możliwe jest także zastosowanie wielu różnych stawek równocześnie. W sytuacji, gdy
podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego
rodzaju działalności, ryczałt wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby
wyższa – wynosi on 20% albo 17%.
Należy pamiętać, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych nie mogą zastosować podatnicy, który osiągają w całości lub w części
przychody z tytułu [Barowicz, 2008, s. 105]:
 prowadzenia aptek,
 działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)
 prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż
określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy
stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne,
pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych
polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechaniczny
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• od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów* (lekarz, lekarz stomatolog,
lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz,
20% nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na
godziny),

• od przychodów ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji,
pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej
17% przez internet i w formie tradycyjnej, parkingowych, związanych z zakwaterowaniem,
wydawniczych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy,
fotograficznych, poradnictwa dla dzieci dotyczących problemów edukacyjnych itd.,

12,5 • od przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają
100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę),
%

• od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od
8,5% przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, świadczeniu usług wychowania
przedszkolnego itd

5,5%

• od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży
jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych itd

• od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności
gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej
3% 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w
związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją zwierzęcą,
sprzedaż ryb z własnych połowów itd

• od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów
roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
2%

Wykres 1. Stawki ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego
Źródło: Barowicz, 2008, s. 104-107; Mariański, 2016, s. 67-68.

Ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.:
pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo
w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowoksięgowe i doradztwo podatkowe. Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości
opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998
r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne [Mućko, Sokół, 2018, s. 81].
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Ponadto ryczałtu nie może zastosować przedsiębiorca, jeśli w danym roku
podatkowym:
 zmienił działalność z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 zmienił działalność ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez
jednego lub każdego z małżonków,
 zmienił działalność z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną
samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed
zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach [Mariański, 2016, s. 68].
W kwestii rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy są zobowiązani do
opłacania należnego podatku na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia
następnego miesiąca po upływie miesiąca, za który ryczałt ma zostać opłacony, a za grudzień
– w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, których osiągnięte przychody w roku
poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 25 000 euro mogą dokonywać obliczenia
podatku i wpłacania należnego podatku w sposób kwartalny. W tym przypadku, konieczne
jest w terminie do 20 stycznia zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w wyborze tej
formy płatności [Mućko, Sokół, 2018, s. 81].
Podatnicy mają także obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania zeznania o wysokości uzyskanego przychodu w roku
podatkowym, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych w terminie do 31 stycznia następnego roku podatkowego na formularzu
PIT-28.
5. Karta podatkowa
Opodatkowanie w postaci karty podatkowej polega na opłacaniu stałej kwoty podatku
niezależnie od wartości faktycznie osiąganych przychodów.
Stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak:
 rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 wielkość zatrudnienia,
 wielkość (liczba ludności) miejscowości w której działalność jest prowadzona
[Barowicz, 2008, s. 100-101].
Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą
rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym (np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi itp.).
W przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej, podatnik jest
zobowiązany do zachowania limitu stanu zatrudnienia (np. wulkanizator rozliczający się
w formie karty może zatrudniać do trzech osób).
Podatnik nie może:
 przy prowadzeniu działalności korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie
na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba
że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż
zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub
świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
 prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
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wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem
akcyzowym [Barowicz, 2008, s. 102].
Ponadto współmałżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w tym
samym zakresie.
Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić przed
rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już działalność
gospodarczą, nie później niż do 20 stycznia roku na formularzu PIT-16.
Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed
rozpoczęciem działalności lub może takie oświadczenie dołączyć do wniosku o wpis do
CEIDG.
Po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy, decyzją, ustali wysokość podatku
oraz terminy jego zapłaty w danym roku. Podatek dochodowy ustalony w w/w formie po
pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na
rachunek Urzędu Skarbowego w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc
ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego [Mariański, 2016,
s. 72]
W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości
kwartalnych wpłat na podatek dochodowy. Po upływie roku podatkowego, w terminie do
dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację
na druku PIT-16A. Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej
składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej nie mają obowiązki
prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Karta podatkowa zwalnia z konieczności
wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Podatnicy mają obowiązek wydawać, na życzenie klienta, rachunki i faktury
stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, a także przechowywać
w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych licząc od
końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Mają także obowiązek do
prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie
[Mariański, 2016, s. 73].


Tabela 4. Zalety i wady opodatkowania kartą podatkową
KARTA PODATKOWA



ZALETY
niska i jednolita wartość podatku płatnego
okresowo,
brak obowiązku prowadzenia KPiR.





Źródło: opracowanie własne.
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WADY
od przychodów nie można odliczyć kosztów
uzyskania przychodów,
możliwość odliczenia jedynie składkę na
ubezpieczenie zdrowotne (7,75%),
opłacana niezależnie od osiąganych dochodów.
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6. Podatek CIT
Podatek od osób prawnych jest przeznaczony dla przedsiębiorców którzy pragną
prowadzić firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.
W Polsce obowiązują dwie stawki CIT: 15% i 19%.
Stawka 15% podatku CIT przeznaczona jest dla firm, których przychód ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie
oraz dla firm rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. Pozostali
przedsiębiorcy są zobowiązani płacić podatek w wysokości 19% [Barowicz, 2008, s. 129].
Konstrukcja podatku CIT jest zbliżona do konstrukcji podatku PIT. W przypadku CIT
brane są pod uwagę wyłącznie dochody firmy. Zeznanie podatkowe składane jest ,,w imieniu:
firmy albowiem spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, co oznacza, że są całkowicie
odrębnymi podmiotami od swoich właścicieli.
Spółka z o.o. oraz spółka akcyjna są podwójnie opodatkowane, co oznacza, że na
początku podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna (CIT), a następnie
opodatkowany już zysk dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również są zobowiązani
zapłacić swój podatek dochodowy (PIT).
7. Podsumowanie
Wybór formy opodatkowania dla nowego przedsiębiorcy jest kwestią bardzo ważną.
Wybór opodatkowania działalności jest uzależniony od rodzaju biznesu, wielkości
prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania
z małżonkiem. Obecnie przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania: podatek
dochodowy od osób fizycznych (skala podatkowa, podatek liniowy), podatek dochodowy CIT
od osób prawnych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.
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11. ZASTOSOWANIE ŚREDNIEJ KROCZĄCEJ (MOVING AVARAGE)
W INWESTYCJACH NA RYNKU FOREX
THE USE OF MOVING AVERAGES IN INVESTMENT IN THE FOREX MARKET
Wojciech Zembura
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii
1 Maja 50, 40-287 Katowice
E-mail: wojciech.zembura@ue.katowice.pl
Streszczenie: Średnia krocząca (ang. moving average) jest jednym z najczęściej stosowanych
wskaźników trendu. Średnia krocząca jest metodą statystyczną wykorzystywaną do analizy szeregów
czasowych, a także jednym z najczęściej stosowanych wskaźników trendu na rynku walutowym. Ze
względu na swą konstrukcję, łatwość obliczeniową oraz możliwości weryfikacji jej działania, średnia
ta stanowi podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex, rynku akcji, rynku
towarowym oraz rynku obligacji. Duża część automatycznych systemów transakcyjnych oparta jest
właśnie o średnie kroczące. W artykule omówiono sposób obliczania średniej kroczącej, rodzaje oraz
możliwości praktycznego zastosowania w inwestycjach na rynku Forex. Przedstawione w artykule
transakcje na rynku Forex oparte były o średnią kroczącą 200-dniową (SMA200). Biorąc pod uwagę
to, iż w przeciągu badanego okresu inwestycyjnego zawarte były – na podstawie wskazań SMA200 –
tylko 4 transakcje, można stwierdzić, iż stopa zwrotu z inwestycji wynosząca 10,2% jest zadawalająca.
W artykule zwórcono uwagę, że średnia krocząca może być dobrym wskaźnikiem umożliwiającym
inwestorom uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu z dokonywanych transakcji na rynku Forex. Należy
jednak nadmienić, iż średnia krocząca niej jest idealnym wskaźnikiem dającym inwestorom 100procentową pewność podczas zawierania transakcji kupna/sprzedaży danej pary walutowej. Inwestor
powinien posiadać również wiedzę na temat innych narzędzi służących do analizy popytu i podaży
oraz wiedze z dziedziny psychologii inwestowania.
Słowa kluczowe: rynek Forex, średnie kroczące, transakcje finansowe.
JEL Classification: G110, G120, G130.
Summary: Rolling average is one of the most frequently used trend indicators. Due to its structure,
the ease of calculating it, as well as feasibility to verify how it works – this average, nowadays,
constitutes the basis for making investment decisions on the FOREX market, stock market,
commodity market and bond market, alike. In fact, the majority of the automatic transaction systems is
based on rolling averages. The article discusses the manner of calculating rolling average, rolling
average types and the possibilities of its practical application in Forex market investing. The Forex
market transactions as presented in the article were based on 200-day rolling average (SMA200).
Taking into consideration the fact, that within the screened investment period – with recourse to the
SMA200 indices – just 4 transactions were concluded, it can well be said that the rate of return on
investment equaling 10.2% is a satisfactory one. The conclusion is as follows: rolling average is a fair
indicator, in letting investors obtain positive rates of return on realized Forex market transactions.
Saying that, it should be mentioned, that rolling average is not an ideal indicator providing the
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investors with a 100% certainty while entering into purchasing/selling transactions of any arbitrary
currency pair. Investors should also be familiar with other mechanisms used for analyzing demand and
supply, and they also ought to have the relevant knowledge in the realm of the psychology of
investing.
Keywords: Forex, Moving average, Investment decisions.

1. Wspęp
Cel artykułu został poświęcony problematyce podejmowania decyzji inwestycyjnych
w oparciu o jeden z ważniejszych wskaźników trendu na rynku Forex, a mianowicie
w oparciu o średnią kroczącą (MA – Moving Avarage). Średnia ta jest często
wykorzystywana w praktyce rynkowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
W artykule przedstawiono sposób obliczania, rodzaje oraz praktyczne zastosowanie
średniej kroczącej w inwestycjach na rynku Forex. Szczególną uwagę zwrócono na średnie
kroczące SMA, EMA i AMA, ponieważ są one najczęściej stosowane w inwestycjach nie
tylko na rynku Forex, ale również na rynku akcji, rynku towarowym oraz rynku obligacji.
Omówiono również koperty i wstęgi Bollingera.
W artykule przyjęto tezę, iż średnia krocząca (SMA) jest dobrym wskaźnikiem
umożliwiającym inwestorom uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu z dokonywanych transakcji
na rynku Forex.
Proces inwestycyjny w oparciu o wskaźnik SMA został zaprezentowany na podstawie
realnych inwestycji na rynku Forex.
2. Materiał i metoda
2.1. Średnia krocząca (MA - Moving Avarage))
Średnia krocząca jest metodą statystyczną stosowaną do wygładzania danych
cenowych w konkretnym szeregu czasowym. Zaczęto ją stosować w latach 30. XX wieku.
Średnia krocząca jest dość znanym i często stosowanym przez inwestorów wskaźnikiem
analizy technicznej [Kirkpatrick, Dahlquist, 2015]. Jednocześnie jest to wskaźnik dość łatwo
odczytywany, można go zaprogramować na platformie inwestycyjnej i dodać do wykresu.
Średnia krocząca umożliwia identyfikację bieżącego trendu (boczny, wzrostowy lub
spadkowy) w zależności od horyzontu czasowego i pozwala generować sygnały
kupna/sprzedaży [Brown 2012].
Każdy rodzaj średniej kroczącej otrzymuje się poprzez obliczanie średniej ceny
z przeszłych okresów. Termin „krocząca” oznacza, że uwzględnia się stały okres do obliczeń
w zależności od rodzaju MA. Chcąc obliczyć średnią kroczącą z ostatnich 10 dni - MA10,
należy dodać do siebie ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i podzielić przez 10.
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Przykład 1. Obliczanie MA10.
Ceny zamknięcia widoczne na świecach jednodniowych są następujące:
5839647525
(5+8+3+9+6+4+7+5+2+5)/10 = 5,4
MA10 = 5.4
Wraz z dodaniem nowego okresu, należy usunąć z obliczeń „najstarszą” cenę, czyli
z pierwszego dnia obliczeniowego. Przedstawia to drugi przykład, gdzie liczba 5 zostaje
usunięta, a bierze się pod uwagę liczbę z nowego dnia. W tym wypadku liczbę 9.
Przykład 2: Obliczanie MA10
58396475259
(8+3+9+6+4+7+5+2+5+9)/10 = 5,8
MA10 = 5.8
W przedstawionych przykładach posłużono się ceną zamknięcia. Jest to najczęściej
używany rodzaj ceny do obliczeń średnich kroczących. Można również wykorzystać inne
rodzaje ceny i obliczyć średnią. Na przykład ceny otwarcia, ceny minimalnej lub
maksymalnej. Można też dodać do wykresu średnie z cen minimalnych i maksymalnych, co
stworzy kanał średnich przez co wskaże zakres wahań. Często w analizach par walutowych na
rynku Forex, inwestorzy wykorzystują cenę typową, tzn. średnia cen: maksymalna,
minimalna i zamknięcia.
2.2. Średnia krocząca (MA - Moving Avarage)
Średnie kroczące można podzielić następująco [Murphy, 1999]:
 prosta średnia krocząca (SMA – Simple Moving Average);
 średnia krocząca wykładnicza (EMA – Exponential Moving Average);
 średnia krocząca wygładzona (SMMA – Smoothed Moving Average);
 średnia krocząca ważona (WMA – Weighted Moving Average);
 średnia krocząca ważona wolumenu (VWMA – Volume Weighted Moving Average);
 średnia krocząca adaptacyjna (AMA – Adaptative Moving Average).
Średnie różnią się miedzy sobą okresem, ceną i formułą obliczeniową.
W inwestycjach na rynku Forex najczęściej są wykorzystywane tylko trzy rodzaje
średniej – prosta średnia krocząca (SMA), średnia krocząca wykładnicza (EMA) oraz średnia
krocząca adaptacyjna (AMA).
Prosta średnia krocząca została opisana wyżej. Inaczej natomiast oblicza się średnią
wykładniczą, gdzie używa się formuły, która nadaje większą wagę cenom aktualnym
i równocześnie mniejszą wagę dla cen coraz bardziej odległych. Należy dodać, iż średnia
wykładnicza obejmuje wszystkie ceny danego waloru. Średnia wykładnicza, która bierze pod
uwagę w większym stopniu ceny bliższe, a w mniejszym ceny dalsze, lepiej dostosowuje się
do ruchów ceny na wykresie. Ze względu na to, że prosta średnia krocząca równo traktuje
wszystkie ceny w swym zakresie, to też jest ona wolniejsza, czyli wolniej reaguje na zmianę
cen niż średnia krocząca wykładnicza.
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Wśród inwestorów nadal toczy się dyskusja na temat tego, która średnia krocząca jest
lepsza EMA czy SMA? Niestety trudno o jednoznaczną odpowiedź. Dokonując analizy, np.
kursu walutowego za pomocą średniej kroczącej wykładniczej otrzymujemy sygnały kupna
lub sprzedaży szybciej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż częstsze sygnały mogą
niejednokrotnie okazać się błędne w przypadku konsolidacji albo fałszywego wybicia.
W przypadku prostej średniej kroczącej jest odwrotnie – widoczna jest mniejsza ilość
sygnałów, co z jednej strony może ograniczyć zyski przez opóźnione zawarcie transakcji,
czyli późniejsze dołączenie do trendu, plusem natomiast jest wyraźnie mniejsza ilość
fałszywych sygnałów. Istnieje strategia inwestycyjna polegająca na użyciu obydwu średnich
kroczących jednocześnie – nakłada się wtedy na wykres prostą średnią obliczaną dla okresu
dłuższego oraz średnią wykładniczą dla okresu krótszego. Strategia ta jest często używana na
rynku Forex i na rynku giełdowym.
Częstym problemem związanym z zastosowaniem średnich kroczących jest kwestia
wyboru pomiędzy szybką i wolną średnią. Jedna średnia daje lepsze wskazania zawarcia
transakcji – kupna lub sprzedaży – w trendzie bocznym, natomiast inna średnia lepiej będzie
się spisywać w trendzie wzrostowym lub spadkowym.
Aby problem można było rozwiązać, Perry Kaufman przedstawił adaptacyjną średnią
kroczącą (AMA), która dostosowuje się do poziomu zmienności rynku [Kaufman, 1995].
Kiedy na rynku dominuje trend boczny, wtedy AMA porusza się wolniej. Natomiast kiedy
zaczyna się pojawiać trend wzrostowy lub spadkowy, AMA przyspiesza. Dzięki zastosowaniu
adaptacyjnej średniej kroczącej w inwestycjach na rynku Forex, można uniknąć mylnych
sygnałów - kupna lub sprzedaży określonej waluty – wysyłanych przez EMA w trendzie
bocznym i sygnałów opóźnionych wysyłanych przez SMA w widocznym trendzie
wzrostowym lub spadkowym [Kolkova, 2017].
3. Wyniki i dyskusja
3.1. Zastosowanie średnich kroczących. Koperty i wstęgi Bollingera
Średnie kroczące są najczęściej używanym wskaźnikiem analizy technicznej do
wyznaczania trendu [Zhu, Zhou, 2009]. Inwestorzy wykorzystują do tego celu średnie
SMA50, SMA100 oraz EMA200. Średnia 100-okresowa przedstawia długoterminowe
nastawienie rynku i często służy jako wsparcie lub opór w trendzie wzrostowym lub
spadkowym [Gately, 1999]. Jeżeli kierunku średniej się zmienił, oznacza to, że trend też się
zmienił. Jeżeli SMA100 ma trend boczny, to kurs walutowy też ma trend boczny.
Przykładowe zastosowanie średniej SMA50 w oparciu o kurs walutowy EUR/USD
w latach 2011-2019 pokazano na rysunku 1.
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Rysunek 1. SMA50 EUR/USD D1
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Zastosowanie średniej SMA100 w oparciu o kurs walutowy EUR/USD w latach
2011-2019 pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2. SMA100 EUR/USD D1
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Na rysunku 3 pokazano z kolei zastosowanie średniej SMA200 w oparciu o kurs
walutowy EUR/USD w latach 2011-2019.

Rysunek 3. SMA200 EUR/USD D1
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Cena równowagi rynkowej jest wyznaczana przez EMA200. Jeżeli np. kurs EUR/JPY
znajduje się na EMA200, oznacza to, że kurs walutowy znajduje się w równowadze.
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Dla dokładniejszej analizy kursów walutowych na rynku Forex stosuje się dwie
średnie łącznie. Podejście to nazywane jest metodą podwójnego przecięcia. Sygnał kupna
pojawia się wtedy, gdy krótsza średnia przecina od dołu dłuższą średnią. Często jest
wykorzystywane połączenie SMA100 oraz EMA200. Przecięcie tych średnich może służyć
sygnałem do zawarcia pozycji kupna lub po prostu sygnalizować o zmianie
długoterminowego trendu. Należy jednak pamiętać, że średnie kroczące są wskaźnikami
nieco opóźnionymi [Etzkorn, 1999]. Czasem wykorzystuje się łącznie EMA200 i SMA50 dla
szybszego wskazania zmiany trendu.
Inwestorzy często wykorzystują również EMA55 oraz EMA21. Są to liczby
Fibonacciego, dlatego dobrze działają na mniejszych przedziałach czasowych. Jeżeli EMA21
jest powyżej EMA55, oznacza to, że rynek jest w trendzie wzrostowym. Jeżeli cena reaguje
na EMA21 od góry, to oznacza, że trend jest wzrostowy i agresywny. Wskazuje to też na duże
prawdopodobieństwo nowego szczytu [Pring, 1998]. W sytuacji gdy cena przebija EMA21
i reaguje na EMA55 od góry, jest to sygnałem, że trend dobiega końca i możliwy jest
podwójny szczyt. W inwestycjach krótkoterminowych często są wykorzystywane przecięcia
SMA8 oraz EMA5. To szybko przecinające się średnie, które mogą wskazywań na początek
lub koniec korekty. Jeżeli w trendzie wzrostowym 5EMA przecina SMA8 od góry, może to
sygnalizować o początku korekty. Zastosowanie EMA55 i EMA21 w notowaniach EUR/USD
pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4. Zastosowanie EMA55 i EMA21 w notowaniach EUR/USD D1
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Jednym ze sposobów zwiększania skuteczności pojedynczej średniej kroczącej jest
dodanie do niej „koperty”. Procentowe koperty wykorzystuje się dla określenia czy rynek jest
wykupiony czy wyprzedany. Koperty umieszcza się w stałych odległościach procentowych
powyżej i poniżej średniej kroczącej. Inwestorzy krótkoterminowi stosują koperty 3% wokół
prostej średniej kroczącej 21-dniowej. Kiedy kurs walutowy dochodzi do jednej z kopert,
czyli następuje 3% odchylenie od średniej (in minus lub in plus), należy uznać, iż kurs
walutowy znalazł się w ekstremum.
Zastosowanie koperty 3% wokół SMA21 na parze walutowej EUR/USD
przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5. Zastosowanie koperty 3% przy SMA21 w notowaniach EUR/USD W1
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

W podobny sposób uzyskuje się wstęgę Bollingera – do średniej, zwykle 20-dniowej
dodaje się dwie wstęgi, podobnie jak w przypadku kopert. Różnica polega na tym, że wstęgi
Bollingera oddalone są o dwa odchylenia standardowe od SMA201. Przez zastosowanie
odległości dwóch odchyleń standardowych cena przebywa w około 95% przypadków
wewnątrz wstęgi. Jeżeli kurs walutowy dociera do górnej lub dolnej wstęgi, dana waluta jest
wykupiona lub wyprzedana. W praktyce inwestycyjnej wstęgi Bollingera należy traktować
jako docelowe poziomy cenowe. Zastosowanie wstęgi Bollingera dla średniej 20-dniowej
w notowaniach EUR/USD przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 6. Zastosowanie wstęgi Bollingera dla średniej 20-dniowej w notowaniach
EUR/USD
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Jeżeli ceny odbiją się od dolnej wstęgi i przetną średnią 20-dniową, to górną wstęgę
należy traktować jako poziom docelowy kursu walutowego. W przypadku odbicia cen od
górnej wstęgi i przebicia średniej 20-dniowej poziomem docelowym staje się dolna wstęga.
Wstęgi Bollingera różnią się od kopert przede wszystkim tym, iż koperty pozostają w
stałych odległościach procentowych od średniej, natomiast wstęgi Bollingera rozszerzają się
od średniej i zwężają się do średniej w zależności od stopnia zmienności w okresie 20 dni
[Ciana, 2011].
1

Twórcą wskaźnika jest amerykański analityk finansowy John Bollinger, od którego nazwiska pochodzi nazwa
wstęgi Bollingera. Wskaźnik „Bollinger Bands” zaczęto stosować w latach 80. XX wieku [Bollinger, 2002].
Wstęgi Bollingera obecnie stanowią ważne uzupełnienie klasycznych wskaźników analizy technicznej,
wzbogacając je o wymiar zmienności. [Dicks, 2004].
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3.2. Praktyczne wykorzystanie SMA200 w inwestycjach na rynku Forex
Założenia są następujące:
 Czas realizacji inwestycji – do 1 roku;
 Para walutowa – EUR/USD;
 Początek inwestycji – 01.05.2018;
 Koniec inwestycji – 14.02.2019;
 Liczba transakcji – 4;
 Wartość transakcji – 100 000 EUR (l lot);
 Kapitał początkowy - 100 000 EUR (l lot) = 423 340 PLN przy kursie EUR/PLN =
4.2334.
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie wskaźnika SMA200. Sprzedaż
waluty następuje w momencie gdy kurs walutowy przebija od góry średnią kroczącą lub
następuje duże odchylenie kursu walutowego od średniej2. Sprzedaż waluty może również
nastąpić wtedy, kiedy kurs walutowy odbija się od średniej kroczącej z dołu – wtedy SMA200
traktowane jest jako opór we wzroście notowań. Zamykanie transakcji następuje poprzez
analizę cen za pomocą świec japońskich na wykresie D1 (dziennym) lub poprzez analizę
formacji świecowych – odzwierciedlających popyt i podaż – na niższych horyzontach
czasowych np. H4 lub H13.
Transakcja nr 1:
Data sprzedaży – 01.05.2018;
Kurs sprzedaży – 1.2036;
Data zamknięcia transakcji – 29.05.2018;
Kurs zamknięcia – 1.1560;
Kapitał początkowy – 423 340 PLN;
Wynik na transakcji – zysk 17 755;
Kapitał końcowy – 441 095.

Rysunek 7. Transakcja nr 1 przy zastosowaniu SMA200
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.
2

Termin „duże odchylenie od średniej” oznacza, iż kurs walutowy jest odchylony od SMA200 o minimum 600
pipsów w notowaniach o horyzoncie czasowym 1 dzień. Jest to wynikiem 10-letnich badań autora nad
odchyleniami kursów walutowych od średniej kroczącej.
3
Zamykanie transakcji - w kończącym się trendzie – w oparciu o formacje świecowe jest wynikiem badań
autora w tej tematyce. Badania są prowadzone nieprzerwanie od 2010 roku.
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Transakcja nr 2:
Data kupna – 15.08.2018;
Kurs kupna – 1.1520;
Data zamknięcia transakcji – 28.08.2018;
Kurs zamknięcia – 1.1715;
Kapitał początkowy – 441 095 PLN;
Wynik na transakcji – zysk 7 200;
Kapitał końcowy – 448 295.

Rysunek 8. Transakcja nr 2 przy zastosowaniu SMA200
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Transakcja nr 3:
Data sprzedaży – 10.01.2019;
Kurs sprzedaży – 1.1540;
Data zamknięcia transakcji – 24.01.2018;
Kurs zamknięcia – 1.1300;
Kapitał początkowy – 448 295 PLN;
Wynik na transakcji – zysk 9 048;
Kapitał końcowy – 457 343.

Rysunek 9. Transakcja nr 3 przy zastosowaniu SMA200
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

Transakcja nr 4:
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Data sprzedaży – 31.01.2019;
Kurs sprzedaży – 1.1505;
Data zamknięcia transakcji – 14.02.2018;
Kurs zamknięcia – 1.1260;
Kapitał początkowy – 457 343 PLN;
Wynik na transakcji – zysk 9 384;
Kapitał końcowy – 466 727.

Rysunek 10. Transakcja nr 4 przy zastosowaniu SMA200
Źródło: Opracowanie własne przy zastosowaniu programu MetaTrader4.

W efekcie przeprowadzonych inwestycji opartych o wskaźnik trendu SMA200, został
wygenerowany zysk w wysokości 43 387 PLN. Stopa zwrotu wyniosła 10,2%.
4. Podsumowanie
Średnia krocząca jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników trendu. Ze
względu na swą konstrukcję, łatwość obliczeniową oraz możliwości weryfikacji jej działania.
Średnia ta stanowi dziś podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex,
rynku akcji, rynku towarowym i rynku obligacji. Duża część automatycznych systemów
transakcyjnych oparta jest właśnie o średnie kroczące. Przedstawione w artykule transakcje na
rynku Forex oparte były o średnią kroczącą 200-dniową (SMA200). Inwestycja w parę
walutową EUR/USD trwająca niespełna 10 miesięcy przyniosła 43 387 PLN zysku –
z kapitału początkowego 100 000 EUR (l lot) = 423 340 PLN przy kursie EUR/PLN =
4.2334. Biorąc pod uwagę to, iż w ciągu badanego okresu inwestycyjnego zawarte były – na
podstawie wskazań SMA200 – tylko 4 transakcje, można stwierdzić, iż stopa zwrotu
z inwestycji wynosząca 10,2% jest zadawalająca. Wniosek jest następujący: średnia krocząca
jest dobrym wskaźnikiem umożliwiającym inwestorom uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu
z dokonywanych transakcji na rynku Forex. Należy jednak nadmienić, iż średnia krocząca
niej jest idealnym wskaźnikiem dającym inwestorom 100-procentową pewność podczas
zawierania transakcji kupna/sprzedaży danej pary walutowej. Inwestor powinien posiadać
również wiedzę na temat innych narzędzi służących do analizy popytu i podaży oraz wiedzę
z dziedziny psychologii inwestowania.

113

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Bibliografia:
1. Bollinger J. (2002). Bollinger On Bollinger Bonds. McGraw-Hill, New York.
2. Brown C. M. (2012). Technical Analysis for the Trading Professional, Second Edition:
Strategies and Techniques for Today’s Turbulent Global Financial Markets. McGrawHill , New York.
3. Ciana P. (2011). New frontiers in technical analysis, Bloomberg. New Jersey.
4. Dicks J. (2004). Forex Made Easy: 6 Ways to Trade the Dollar, McGraw- Hill. New York.
5. Etzkorn M. (1999). Oscylatory. WIG PRESS, Warszawa.
6. Gately E. (1999). Cena i czas, zarys metod analizy technicznej. WIG PRESS, Warszawa.
7. Kaufman P. (1995). Smarter trading. McGraw-Hill, New York.
8. Kolkova A. (2017). Testing EMA Indicator for the Currency Pair EUR / USD.
„International Journal of Entrepreneurial Knowledge”, Issue 1/2017, Vol. 5, s. 35-40.
9. Kirkpatrick II Ch.D., Dahlquist J. R (2015). Technical analysis: The Complete Resource
for Financial Market Technicians. Financial Times Press, New Jersey.
10. Murphy J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-PRESS, Warszawa.
11. Pring M. (1998). Podstawy analizy technicznej. WIG-PRESS, Warszawa.
12. Zhu, Y. & Zhou, G. (2009). Technical analysis: An asset allocation perspective on the use
of movin gaverages. „Journal of Financial Economics”, Vol. 92(3), s. 519-544.

114

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

12. COMPETITIVENESS OF THE POLISH BUSINESS SERVICES
SECTOR IN THE GLOBAL MARKET
Robert Sterniński
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Katedra Nauk Ekonomicznych
E-mail: robert.sterninski@gmail.com
Abstract: The aim of the article is to assess the business services sector in Poland, primarily in terms
of its competitiveness on the global market. The first part concerns the overall idea and theoretical
aspects of the functioning of enterprises in the BSS sector and the category of services rendered,
divided into business process outsourcing, shared services center, information technology outsourcing,
research and development. Secondly, the BSS sector in Poland was presented, primarily in terms of
the volume of employment and its changes in 2013-2019, the number and size of centers in business
service industry, employment in the centers, divided into headquarters location as well as the
supported processes. In the final part, Poland's competitiveness was assessed as a location for BSS
projects based on the Global Services Location Index. The article finishes with the summary.

1. Introduction
Business Services Sector (BSS), which presence in Poland has been noticeable only
from the beginning of the 21st century, by experts [A.T. Kearney Inc., 2016] is considered as
highly developed. Poland is currently considered as a mature location on a global scale for
BSS projects, with excellent growth prospects in the coming years. The extraordinary growth
of this industry is surprising, and employment is already comparable to traditional sectors of
the economy, such as the automotive industry. The purpose of this article is to present the
current characteristics of Business Services Sector in Poland and to identify the factors that
make Poland an attractive location for BSS projects. The research methods include literature
analysis and secondary data analysis provided on the basis of both Polish and international
reports on Business Services.
The BSS sector is directly related to outsourcing, in the broad sense, shifting orders,
production, services or generally business processes or parts thereof to another company
[Rybiński, 2007]. Progressing globalization processes in the global economy, described as an
increase in trade, capital and other links between countries, have led to the evolution of
outsourcing, under which services referred to as BPO, SSC, ITO and R&D have been
distinguished. Although they all have a common denominator - they come from the same
industry of modern business services - they differ significantly from each other.
2. Types of outsourcing
The first considered type of outsourcing is BPO, i.e. Business Process Outsourcing. It
means the transfer of internal business processes, including customer service, finance and
accounting, HR (human resources) or supplies, to external service providers who improve
and administer these processes, while maintaining agreed standards for the quality of these
services and providing them to the customer at a lower price. In the literature, the term BPO
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is often developed as a business process offshoring [Radło, 2013], but it occurs less frequently
and mainly on the US market, where outsourcing is de facto outsourcing of services overseas.
Companies using the BPO model transfer certain business processes that are not
considered as the key to the organization to external companies. So they resign from their
independence in favor of buying these services from other entities. In practice, they are most
often HR and payroll, accounting and financial or customer service processes. Their services
are bought from specialized, external service providers, often located in other countries where
such services are cheaper, with the same quality.
It should be remembered, however, that BPO is often delegating tasks to an external
companies, but related in capital terms to the client, created on their instructions. The example
of BPO centers are the one owned by State Street Corporation. Currently in Poland, the
company operates 3 centers in Krakow and one in Gdansk, employing over 3,000 finance
specialists [State Street, 2019].
The main advantage of BPO is the minimization of own costs, even despite the need to
pay to an external service provider, which bears, among others costs of employing employees,
renting office space and its equipment. There are other benefits, such as obtaining high quality
services in a field in which the recipient of the service has no experience or does not
specialize in it.
The second popular sub-type of business services is SSC, i.e. the Shared Services
Center. These are separate units servicing the support processes entrusted to them, having
dedicated resources and operating as an independent business [Banachowicz, 2007].
SSCs are separate service centers established and working within and for a group of
companies or related organizations or institutions. Often the organizer of the SSC center is an
international group with branches in many countries. In addition, there are increasingly
common service centers for public institutions, such as offices and companies operating in
one city, which are the property of the same local government unit.
Corporations, that do not want to duplicate, for example, IT departments in all
countries, create one own IT center, e.g. in Poland, which is designed to support all
company’s branches in a given region or around the world. But why are some capital groups
or institutions not seeking BPO and organizing their own SSC? Due to that corporations or
other organizations leave themselves the possibility to control processes in a given field. At
the same time, they minimize operating costs by locating such centers in places where the
costs of employment or rental of office space are lower.
In addition to the popular terms BPO and SSC, the abbreviation ITO, or Information
Technology Outsourcing, often appears. This is outsourcing of IT processes. IT outsourcing in
the area of hardware, infrastructure, software development, implementation and system
integration, including development centers of companies whose main activity is the creation,
implementation and sale of software.
R + D (Research and Development) centers provide research and development
services. This term covers scientific or technical activities conducted by an external team.
Many companies appreciate the possibility of using external R&D, not so much from the
desire to reduce costs (including employment) as in the search for high-quality services.
External R + D companies that constantly acquire new orders have the most up-to-date tools
and knowledge to perform the highest quality research possible. Rarely, scientific and
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technical research is carried out by entrepreneurs on a continuous basis. This requires a lot of
time, work and resources, which only the largest entities can afford.
3. Business service sector in Poland
This part of the article was based on the report 'The modern business services sector in
Poland in 2019' prepared by ABSL [2019]. The report was based on a survey conducted in the
first quarter of 2019 on a group of 200 companies employing a total of 155,000 persons (i.e.
51% of employees in the sector) in their service centers in Poland
Total employment in all companies included in the sector amounted to 307,000
employees as at 31/03/2019. Figure 1 shows the employment level in the sector in 2013-2019.
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Figure 1. Changes in employment in the BSS sector in Poland in 2013-2019
Source: ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.
Data in individual years as at 31.03, i.e. the end of the first quarter.

Employment in the sector in 2019 was almost three times higher than in 2013.
Throughout the analyzed period, employment increased year by year. The dynamics of
changes ranged from 10% in 2019 to nearly 43% in 2016, when the highest employment
growth in the sector in nominal terms was at the level of 64,000.
BPO, SSC / GBS, IT, R&D centers generated jobs in nearly 50 cities in Poland,
including 19, with employment in the sector of at least 1,000 people. As much as 95% of
industry employees are employed in the 11 largest business services centers in Poland (Figure
2).
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Figure 2. The share of employment in individual cities in total employment in the BSS
sector in Poland
Source: ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.

In the seven largest centers, employment in BSS centers exceeds 10,000 people. In
another twelve locations, service centers employ from 1,000 to nearly 10,000 people. Krakow
remains the clear leader in terms of employment in the sector. As much as 70,000 people
work in Krakow, which includes nearly 23% share of the city in the employment structure of
the industry in the country. Over 56 thousand jobs were created in the sector in Warsaw, and
47,500 in Wroclaw.
The largest number of BSS centers is located in Warsaw (238). Other positions are
occupied by Kraków (217 units), Wrocław (169), Tricity i.e. Gdańsk, Sopot and Gdynia
(146), Katowice (102) and Poznań (102). The number of centers in selected business services
centers in Poland is presented in Figure 3.
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Figure 3. Number of BSS centers in selected business services locations in Poland
Source: ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.
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Although the largest number of BSS centers are located in Warsaw, it is only in 4th
position in terms of the average number of employees. In terms of the average number of
employees, Kraków (321) leads, ahead of Wrocław (281) and Łódź (273). The average
number of employees in business service centers in 11 centers with the highest employment is
presented in Figure 4.
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Source 4. Average number of employees at BSS centers
Source: ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.

BSS centers from 41 countries operate in Poland. In terms of employment, the share of
companies from the USA (27%), Poland (19%) and the Nordic countries (10%) is the largest.
Employment in BSS centers by country of residence of the parent company is shown in
Figure 5.
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Figure 5. Employment in BSS centers by country of residence of the parent company
Source: ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.
* Nordic countries – Sweden, Finland, Denmark, Norway;
* Asian countries – Japan, South Korea, China, Israel, Qatar, Turkey, Singapore.
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The structure of business services provided in centers in Poland is significantly
diversified, but the vast majority of entities provide services in several categories of business
processes. IT activities and financial and accounting services (F&A) generate a total of just
over half of the employment in the industry (51%). Customer Operations (14%) and BFSI
(Banking, Financial Services, Insurance, 13%) also have an important position. Together,
these categories generate over 75% of employment in the sector. The employment structure in
business services centers divided into supported process categories is shown in Figure 6.
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22%
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Figure 6. Employment structure in business services centers broken down into
supported process categories
Source: ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.

The data presented in this part of this article indicate that there are currently many
entities operating in the BSS sector in Poland. Therefore, what factors have caused that
Poland in the last several years has become an attractive place to conduct this kind of activity
for many business entities, which are often in possession of brands recognized all over the
world?
4. Assessment of Poland's competitiveness as a location for BSS projects
This part of the article is based on a secondary analysis of the data contained in the
Global Services Location Index reports by the consulting company A.T. Kearney Inc.,
published in 2009, 2011, 2016 and 2018. The results obtained by individual countries were
obtained based on the following criteria [A.T. Kearney Inc., 2019]:
1. Financial attractiveness (weight 35%) – compensation costs, infrastructure costs, tax
and regulatory costs.
2. People skills and availability (weight 25%) – cumulative services experience and
skills, labor force availability, educational skills, language skills.
3. Business environment (weight 25%) – country risk (economic and political), cultural
adaptability, country infrastructure, security of intellectual property (IP).
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4. Digital resonance (weight 15%) – digital skills of the labor force, legal adaptability
including cybersecurity protections, the amount of corporate activities, digital outputs.
In the financial attractiveness ranking it is calculated on a scale of 0-3.5, people skills
and availability and business environment on a scale of 0-2.5, digital resonance 0-1.5. The
results obtained by the top 30 countries in 2019 are presented in Table 2. The ranking places
from 2016, 2009 and 2011 are also presented.
Table 1. A. T. Kearney Global Services Location Index
2019 2016 2011 2009
Rank Rank Rank Rank

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
5
11
15
6

1
2
3
5
8
18
7

1
2
3
5
10
14
4

8

25

16

31

Country

India
China
Malaysia
Indonesia
Vietnam
United States
Thailand
United
Kingdom
Brazil
Philippines
Mexico
Estonia
Colombia
Egypt
Germany
Lithuania
Bulgaria
Russia
Peru
Ukraine
Latvia
Chile
UAE
Poland
Sri Lanka
Portugal
Canada
Romania
Argentina
Mauritius

Financial
attractiveness

People skills
and
availability

Business
environment

Digital
resonance

Total

2,82
1,88
2,60
2,84
2,82
0,40
2,62

2,23
2,25
1,15
1,26
1,17
2,34
1,16

1,14
1,38
1,64
1,27
1,33
1,89
1,41

0,87
0,97
0,76
0,65
0,56
1,21
0,62

7,06
6,48
6,15
6,02
5,88
5,84
5,81

0,85

1,84

1,95

1,14

5,78

1,34
1,11
1,48
1,81
1,42
1,01
1,91
1,63
1,61
1,23
1,35
1,01
1,67
1,72
1,78
1,56
1,08
1,70
1,91
1,46
1,26
1,60

0,52
0,59
0,56
0,92
0,53
0,58
1,02
0,70
0,61
0,68
0,43
0,58
0,62
0,54
0,72
0,63
0,46
0,83
1,05
0,58
0,49
0,59

5,79
5,77
5,71
5,64
5,61
5,57
5,55
5,21
5,42
5,39
5,37
5,36
5,36
5,35
5,35
5,35
5,34
5,33
5,27
5,25
5,24
5,24

9
4
12
12
2,27
1,66
10
7
9
7
2,76
1,31
11
8
6
11
2,36
1,31
12
33
11 NDA
2,13
0,78
13
20
43 NDA
2,50
1,16
14
16
4
6
2,90
1,08
15
23
26
34
0,76
1,86
16
27
14
21
2,16
0,72
17
12
17
13
2,47
0,73
18
17
20
33
2,25
1,23
19
47 NDA NDA
2,61
0,98
20
24
38
42
2,90
0,87
21
18
13
22
2,33
0,74
22
9
10
8
1,97
1,12
23
37
15 NDA
2,09
0,76
24
10
24
38
2,05
1,11
25
14
21
16
2,94
0,85
26 NDA 50 NDA
1,66
1,15
27
44
39 NDA
0,65
1,66
28
13
25
19
2,29
0,92
29
36
30 NDA
2,21
1,28
30
30
36
25
2,30
0,75
*nda – no data available
Source: own elaboration based on:
A.T. Kearney Inc. (2009, 2011, 2016, 2019). Global Services Location Index.

In the A.T. Kearney successive editions of the ranking (2009, 2011, 2016, 2019) the
first three deposits fell to the same countries. India received the highest marks with a clear
advantage. The country is a world leader in terms of attractiveness for locating business
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service centers. India can offer English-speaking skilled labor that no other low-cost countries
can match. In march 2018, India was hosting more than 1140 global in-house captive centers,
which allow almost half of the top 500 global companies to work in India. The next place was
China, which is inferior to India primarily in terms of financial attractiveness. Malaysia
ranked third, which gives way to India and China primarily in terms of people skills and
availability. Places 4-5 we hosted by Indonesia and Vietnam. In turn, the US took 6th position
as the first non-Asian country. Relative to the previous edition of the US ranking, they
advanced by 16 positions and were in the top ten of the list, thanks to best-in-Index
performance in the new digital resonance category. Automation is being rapidly implemented
in onshore centers in the United States.
The first European country in this ranking is United Kingdom (position 8). In turn,
countries from continental Europe took the following positions 12 (Estonia), 15 (Germany),
16 (Lithuania), 17 (Bulgaria), 18 (Russia), 20 (Ukraine) and 21 (Latvia). Poland was 24th in
the ranking. This means a decrease of 14 items compared to the result from the 2016 ranking.
Poland directly competes for potential investors with countries located in Central and
Eastern Europe. In comparison with countries from the region, Poland was worse above all in
terms of financial attractiveness, with a similar level of other factors.
In comparison with the countries at the top of the ranking, Poland performs worse both
in the area of financial attractiveness and people skills and availability. A further increase in
salaries is expected in Poland, which is why in the first criterion will not be possible to follow
with the leaders. Much greater chances are to increase the note in the second criterion.
However, in the third criterion - business environment, Poland achieved a good result.
A further increase in Poland's quotation is also possible in this area.
So far, it has been remarkable to improve Poland's position in the rankings. In 2009,
Poland was ranked 38th, in 2011 it was 24th, to reach the 10th position 5 years later in 2016.
In the 2019 ranking, Poland was again in 24th place, dropping by 10 positions.
Poland's strengths in locating business service centers are lower labor costs compared
to highly developed countries, a well-educated workforce, a large number of universities
affecting a greater number of graduates than regional competitors, knowledge of foreign
languages, diligence and workforce efficiency, geographical proximity to the countries of
Western and Northern Europe, a developing network of air connections, economic incentives
(including special economic zones), a comparable political and legal system with countries of
origin of investors, membership of the European Union. Cultural closeness with European and
North American countries is also significant, as well as the stability of the political and
economic situation compared to countries with Far East or African ones [Szymaniak, 2008].
5. Summary
Over the past several years, the business services sector in Poland has been
dynamically developing, reaching a growth rate of several percent annually in terms of
increasing employment. However, will the industry continue to grow? The current dynamics
will certainly be difficult to maintain, however, Poland's high positions in the rankings may
influence the further dynamic growth of the sector in the coming years.
It seems that the BSS sector is consistently influencing the elimination of barriers that
could potentially limit its further growth, such as: availability of employees with specific
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skills, in particular language and technical skills, specific legal regulations or tax issues.
Important and often even key to the further development of the industry are also initiatives
aimed at continuous improvement of the investment environment. They are more and more
undertaken by public entities, business environment institutions, in particular local authorities.
In addition, Poland offers investment incentives. Support instruments are available, including
funds co-financed from structural funds, for supporting and conducting research and
development works, which may significantly increase the importance of the R&D component
in the activities of companies in the sector.
Noteworthy is also the fact that qualitative changes are possible within the industry.
Companies encouraged by their successes on the Polish market show a growing tendency to
provide in Poland more and more advanced types of services offered to clients all over the
world. The interest in Poland as a location for BSS is high and is still growing, so further
investments that will contribute to further economic development of the country are expected.
Bibliography:
1. ABSL (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w roku 2019.
2. A.T. Kearney Inc. (2009). Global Services Location Index. The Shifting Geography of
Offshoring. Report issued by A.T. Kearney Inc (consulting company).
3. A.T. Kearney Inc. (2011). Global Services Location Index. Offshoring Opportunities Amid
Economic Turbulence. Report issued by A.T. Kearney Inc (consulting company).
4. A.T. Kearney Inc. (2016). Global Services Location Index. On the eve of disruption.
Report issued by A.T. Kearney Inc (consulting company).
5. A.T. Kearney Inc. (2019). Global Services Location Index. Resonates with Digital
Change. Report issued by A.T. Kearney Inc (consulting company).
6. Banachowicz E. (2007). Centra Usług Wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe.
W: Szymaniak A. (red.) (2007). Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared
service centers. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań. P. 313-236.
7. Malik R. (2016). Lokalizacja w offshoringu usług. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
8. PAIiIZ S.A., Hays Poland Sp. z o.o. (2015). Raport: 10 lat sektora nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce.
9. Radło M.-J. (2013). Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki
I przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Warszawa. P. 25.
10. Rybiński K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach: offshoring, globalne nierówności,
polityka pieniężna. Difin, Warszawa.
11. Rybiński K. (2007). Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy I bariery
rozwojowe. W: Szymaniak A. (red.) (2007). Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring
i shared service centers. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań. P. 169-189.
12. State Street Corporation (2017). State Street in Poland. [Data dostępu: 19.08.2019]
http://www.statestreet.com/about/office-locations/poland-polishversion.html.
13. Szymaniak A. (2008). Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług.
W: Szymaniak A. (red.) (2008). Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared
services centers. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
123

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

14. Yadong L. (2013). Governing business process offshoring: Properties, processes, and
preferred modes. Journal of World Business, Volume 48, Issue 3, July 2013, Colombia.
Pages 407-419.

124

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

13. ENTREPRENEURIAL APPROACH IN MIGRANT SMUGGLING TO
EUROPE
Robert Sterniński
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
Alicja Zysnarska
(brak afiliacji)
Abstract: The aim of the article is to present the features and scale of migrant smuggling to Europe as
well as the economic determinants of the process based on migration theories explaining the demand
for services offered by smugglers. The first part presents the theoretical aspects of migration and
human smuggling. Further, economic theories of migration were presented in relation to migrant
smuggling. Finally, the smuggling of migrants to Europe is presented - the main routes, the size of the
flow of irregular migrants, their origin and the costs paid by migrants. The article ends with the
summary.

1. Introduction
For migrants from around the world, the European Union is a dream place to live. At
the same time, strict migration law does not give such opportunity to everyone who wants to
live in one of the EU countries. This creates a market for smuggling migrants to the European
Union. On the one hand, smugglers with entrepreneurial attitude, want to achieve high profits,
on the other, migrants take high risks and pay the significant costs to cross the border of the
European Union illegally. How many migrants have succeeded in recent years? What causes
that they decide to use the services of smugglers? The aim of the article is to present the
smuggling of migrants to Europe - its features and scale as well as the economic conditions of
its functioning, including explaining the demand for smuggling services based on migration
theories.
2. Theoretical aspects of migration and smuggling of people
The term migration comes from the word migratio (Latin: resettlement) and means
"territorial displacement associated with a relatively permanent change of residence" [PWN
Encyclopedia, 2010]. Considering migrations according to the criterion of space, Eisenstadt
described them as "(...) the physical transition of an individual or group from one society to
another. This transition usually requires abandoning a certain social environment and
entering into a new with different character" [Eisenstadt, 1953, p. 169]. In this context,
migration is considered in the separation category. The migrant chooses or is forced to part
with family, friends, representatives of the ethnic group, nation, which results in a change in
social relations. In turn, a change in the economic environment should be understood as
a displacement between areas with different patterns of economic behavior (e.g. from the
countryside to the city, from a developing country to a developed one). On this background,
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migration is considered, among others, in the category of changes in the economic status of
the migrant [Górny, Kaczmarczyk, 2003].
Bogue [1959] stated that the term migrant should be used to refer to people
permanently changing their place of residence. Thus it began the idea of considering
migration according to the criterion of residence or stay. This view was supported by Lee
[1966], according to whom migration should be defined as a change of residence of
a permanent or semi-permanent nature, with no significant displacement distance. It is also
irrelevant whether this phenomenon is forced or voluntary, internal or external. Displacements
without a permanent change of residence, which is a special manifestation of human mobility,
are commonly referred to as circulation [Skeldon, 2012].
People smuggling is defined as transport, facilitating the movement or assistance in
moving, illegal entry into the country or illegal crossing of the border of a country whose
person is not a citizen or did not meet the formal requirements of entry (e.g. does not have
documents authorizing entry into a given territory), which violates admission regulations
[Rogers, 2016]. The main feature of people smuggling is the voluntary participation, which
significantly differentiates smuggling from other similar crimes, e.g. trafficking human
beings. By definition, smugglers do not search for a victim and do not force individuals to
change their place of residence, but smugglers activity often appears and develops in areas of
population outflow where they can actively promote their services [UNODC, 2018].
Another element of human smuggling is the freedom of the smuggled person after
successfully crossing the border. This issue, however, very often depends on the contract
between the smuggler and the smuggled person. It is possible that a smuggled person will not
be free immediately [Bilger, Hofmann, Jandi, 2005]. The increase in the costs of smuggling
and the inability of migrants to pay smuggling fees are often associated with the presence of
forced labor, where the smuggled person needs to work off his debts for the benefit of the
smuggler. Thus, migrant smuggling can turn into modern slavery.
People smuggling is assumed to derive financial benefits for providing this type of
service. The procedure is associated with significant amounts of money, and professional
smugglers often belong to international or local criminal groups, that in this way collect funds
for other illegal activities, including financing of terrorist attacks [FATF and APG, 2018].
3. Economic migration theories and migrant smuggling
Migrant smugglers have implemented a business model attractive to all entrepreneurs.
They run a simple undertaking consisting of combining demand with possibilities to satisfy it.
Migrant smuggling takes place wherever safe and legal migration opportunities do not match
migration pressure. Provided the borders between countries were open, the smuggling market
would cease to exist. Meanwhile, the governments of individual countries, being the migrants
destination, are intensifying actions aimed at enforcing the law and reducing the illegal influx
of people. These are justified actions, but as a result smugglers are becoming more
sophisticated and professional in the quest to create the supply of their services on the market.
What is more, in order to maintain demand and increase the scale of the profitable business
model, they create networks and develop local connections that allow them to obtain valuable
information on the borders situation. An example of flexibility and creativity of the smugglers
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is the use of humanitarian organizations that save migrants in danger, e.g. those on a boat in
the Mediterranean Sea after an engine failure [Klepp, 2011].
In response to increased pressure, smugglers have developed and implemented
organizational structures. The lowest levels are flexible and in the event of a crisis can be
written off, minimizing the risk of detecting and punishing the organizers of the crime. At the
lowest levels of the hierarchy, the boundaries between clients and smugglers are often blurred,
e.g. migrants are encouraged by the benefits offered or forced to do smugglers' tasks, e.g. they
become boat helmsmen. For smuggling offences victims, if detected, can be arrested and
charged, while the profits from organizing go to the smugglers, who are protected against any
liability and the risk of their activities is minimalized.
Governments of destination countries of illegal migration seem to recognize that the
fight against migrant smugglers primarily requires meeting the demand for their services.
Therefore, financial resources are allocated to information campaigns, often depicting pain
and suffering, which aim to discourage potential migrants from ordering a smuggling service
and thus reduce demand for it. This action, however, turns out to be ineffective because
potential migrants are aware that travel is dangerous, and yet they decide to take risks
[Kopciewicz, 2018].
Explanations of risk-taking motives and costs paid by migrants can be seen in existing
migration theories. According to the main objective criterion, migration is divided into
economic and non-economic [Halfacree, 2004].
The decisive motive for economic migration is to improve the economic situation of
the migrant and his family. The most important goal is employment of generating greater
(wage and non-wage) economic benefits than obtained in the country of origin. The desire to
receive higher pay may not be the only reason for migration, but it should be decisive. By
definition, persons who migrate in a situation where higher salary could not be achieved,
should not be considered economic migrants [Jończy, 2010].
However the non-economic motives of migration are most often family, religious and
political ones. The first category, family migration, is referring to family reunification, that is,
bringing together the closest family members (children, spouses and parents and others, if
allowed by law) by the original migrant. It also applies to refugee families to whom the
Geneva Convention gives the right to immediately bring close family members and relatives
to the host country. Family migration category includes family formation or marital
migration, as well which is defined as displacement for the purpose of marriage. The third
subcategory includes whole family migrations. This phenomenon is much more popular in
settlement societies than European [Kofman, 2004]. Migrations of a religious nature result
from the migrant's desire to be among the followers of the same religion in a place of
religious worship. They may also result from the desire to avoid persecution or coercion to
adopt a different faith, i.e. the migrant's desire to ensure the security of religion and practice
of religion [Małachowski, 2010]. Political migrations are the result of military actions or
fighting of political camps. A subcategory if political migrations are human rights violations.
In at least ten countries worldwide, homosexuality and transsexuality are punishable with the
death penalty. In many other countries the sentence is long-term imprisonment. Migrants
leave the country to protect life and health, to ensure their own and family's safety. They use
the consent of the host country for admission and stay [Orłowska, 2013]. Additional factor
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pushing people to move out of their country are natural disasters, being often consequences of
climate change – such as a lack of food and water.
Ravenstein [1885, 1889] using data from the British census regarding nationality and
place of residence as well as migration statistics, developed the "Migration Rights", i.e. a set
of rules regarding internal migration. In his theory, Ravenstein drew attention to factors
determining migration, which are the base to the creation of a simple, popular and influential
push-pull theory. This model assumes that migration is caused by a number of factors pushing
a potential migrant out of a region or country of origin and attracting him to the region or
country of destination. The push factors include unemployment, poverty, low social status,
political repression, low marriage prospects, etc. In turn, attracting factors inclue: the prospect
of better work and higher income, more developed social protection system, desirable
standard of living, higher level of education, political freedom [King, 2012]. In the widely
used version of push-pull theory proposed by Lee [1966], apart from push and pull factors,
indirect obstacles necessary to overcome were introduced, such as physical distance and
related displacement costs, cultural barriers (e.g. language), international borders and
immigration restrictions. Lee also pointed out the importance of individual factors in the
migration process: different people, depending on their stage of life, economic status or
personality, will make different decisions based on the same combination of push factors,
attraction and indirect obstacles. In addition, he stated that the decision to migrate was never
taken in a completely rational way. The migrant's country or region of origin is usually well
recognized and rationally assessed, but it is more difficult for migrant to assess the
destination, because of incomplete information about the culture and country’s situation [Lee,
1966]. Push-pull model dominated the way of thinking about migration processes until the
1960s. It reflected the neoclassical paradigm of economics based on the principles of
maximizing utility and rational choice. The push and pull model was developed and
systematized by Sjaastad [1962], creating the core of the theory of migration understood as an
investment in human capital.
The theory of migration understood as an investment in human capital assumes that
the migrant's goal is to maximize utility by choosing a destination providing the highest net
return on human capital. Sjaastad [1962], who pioneered the application of human capital
theory to understanding migration, was drawing attention to that migration is about locating
skills in the market that offers the highest return. Although he did not provide a formal
mathematical model, he stated that the potential migrant calculates the value of the
opportunity available on the market at each alternative destination. The final profit is counted
in relation to the value of the opportunity available on the market at the point of origin, after
removal costs subtract (assumed as proportional to the distance of migration) and based on the
outcome potential migrant selects the destination that maximizes the current value of earnings
throughout life.
Becker [1964, p. 7] states: "Many forms of such investments [in human capital]
include education, training in the workplace, medical care, migration and the search for
information on prices and income." Therefore, Sjaastad and Becker stated that the decision to
move is primarily an investment decision because it involves direct and indirect costs incurred
in advance in order to obtain (uncertain) future payments. The pioneering works of Sjaastad
and Becker are extremely helpful in understanding the determinants of the decision-making
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process on international migration. An international migrant is obliged to pay for
transportation, visa or other travel related documents and permissions, lost opportunities and
other non-monetary costs, hoping to be repaid at the destination in the future. The expected
income may be a sufficient return on human capital in the migrant's destination country, but
he or she may also expect other benefits such as greater political freedom, reduced threats to
everyday life in the destination country (refugee migration case) or the emotional and
psychological benefits of being with the family (migration case for family reunion). Another
expected benefit may be the acquisition of skills in the destination country through access to
education, training opportunities or exceptional employment possibilities available only at the
destination.
In the Sjaastad model, the cost of monetary migration depends only on the distance
traveled, non-monetary psychological costs are fixed, and information costs are zero. Later
studies also point the information costs and present that the psychological and information
costs borne by a migrant are likely to decrease when they have family or friends at the
destination of the migration. In migratory literature, the community of family, friends and
previous migrants is referred to as the migration network. Access to the network can
significantly improve migration efficiency. For example, Yap [1977] suggested that the flow
of migration to an area would increase if potential migrants have already relatives and friends
in the destination country, the languages of origin and destination are similar, or if a relatively
large number of migrants from the country of origin have migrated to the destination before.
Furthermore, studies show that migrants tend to follow specific geographical routes, with the
first group of migrants being the people with the lowest migration costs.
A number of researchers address issues related to the role of the family and household
in the process of creating migration streams. This role is particularly important in traditional
societies, where it is a basic social unit, but also a fundamental unit of economic organization.
According to Hugo [1998], neoclassical models have found limited practical application
because they treated people as independent individuals. In fact, migration decisions, as well as
decisions relating to areas such as production, investment activities and even consumption,
are taken by the family, often with the active participation of relatives and friends. Net family
benefits rather than individual net benefits influence household members to migrate [Mincer,
1978].
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4. Migrant smuggling to Europe
Figure 1 shows the most frequently used smuggling routes for illegal immigrants to
Europe.

Figure 1. Main routes for the transfer of illegal migrants to Europe
Source: own elaboration based on Frontex [2019] data.

Table 1 shows the estimated number of migrants transferred illegally using main
routes between 2014 and 2018.
Table 1. Estimated number of smuggled migrants between 2014 and 2018 by route

Route
Eastern land
Eastern Mediterranean
Western Balkans
Central Mediterranean
Western Mediterranean
Total

2014
1 275
50 834
43 357
170 664
7 243
273 373

Number of illegal border crossings
2015
2016
2017
1 927
1 384
872
885 386
182 277
42 319
764 033
130 325
12 179
153 946
181 376
118 962
7 004
9 990
23 063
1 812 296 505 352
197 395

2018
1 084
56 561
5 869
23 485
57 034
144 033

Source: own elaboration based on Frontex [2019] data..

The number of undocumented immigrant arrivals in Europe – by land and sea routes –
in 2018 has fallen by 92% compared with the 2015. Those who are continuing to make the
journey are trying new and different routes.
Central Mediterranean route from North Africa has been the most popular migration
route to Europe for migrants leaving from Libya, aiming for Italy or Malta. There has also
been a rise in the number of migrants leaving from Tunisia, according to the European border
agency, Frontex. Most of the travelers come from sub-Saharan Africa and North Africa. In
2018, one third of migrants hailed from Tunisia or Eritrea. In February 2017, EU leaders
decided to boost cooperation with the Libyan government and the Coast Guard, in an attempt
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to stop people from leaving Libya. The plan had been successful and by the middle of 2017,
the number of immigrants using the Central Mediterranean route had declined. In the 2018,
fewer than 24,000 irregular crossings were registered on this route – a fifth of the number in
the same period of the previous year [Frontex, 2019].
The Eastern Mediterranean route between Turkey and Greece saw about 885
thousands people travel to the EU in 2015 (17 times as many as in 2014). Most of the
migrants were refugees from the Syrian conflict, followed by Afghans and Somalis. Many
continued their journeys through Macedonia and the Western Balkans route. In 2017 and
2018, most migrants on the Eastern Mediterranean route came from Syria and Iraq. In March
2016, Turkey agreed that it would take back migrants trying to enter Europe in return for
billions of euros from the EU. The result was a sharp fall in the number of irregular arrivals in
Europe. In 2017, about 42,000 people arrived in the EU via the Eastern Mediterranean route –
a drop of 77% on the previous year [Frontex, 2019].
The Western Mediterranean route extends from Morocco to Spain. At its narrowest
point, the Strait of Gibraltar is just 14 kilometers wide. The number of crossings via this route
rose sharply in 2018. Over 57,000 people traveled this route in 2018, more than twice as many
as in 2017. The Western Balkans route extends through Macedonia and Serbia to Croatia,
Slovenia and Hungary. Migrants traveling this route often continue on to Austria and
Germany. A large number of people from the Middle East took this route after crossing the
eastern Mediterranean route from Turkey to Greece. In 2015, about 764,000 crossings were
registered via this way. By 2017, the number had fallen to around 12,000, a drop was
a consequence of the closure of the Balkan route and the EU-Turkey agreement. According to
Frontex [2019], the number of irregular border crossings on this route was down to 5,800 in
the 2018. After Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia and Macedonia closed their borders,
migrants began opting for a parallel route from Albania via Montenegro or Serbia to Bosnia
and Herzegovina. A small number chose the route via Bulgaria and Romania. The Eastern
route refers to the 6,000 km land border between Belarus, Moldova, Ukraine and Russia and
the eastern member states of the EU. The number of irregular crossings via this route is
relatively small [IOM, 2018].
Worldwide, more than 70 million people have been forced to flee their homes,
according to the UN refugee agency, the UNHCR [2017]. Of these, 40 million are the
internally displaced people who have remained within their own country. At the end of 2017,
the main countries of origin of refugees were Syria with 6.3 million and Afghanistan with 2.6
million refugees, followed by South Sudan and Somalia, excluding internally displaced
people. The main cause of forced migration remains war and violence. Over half of all
refugees worldwide come from regions of conflict – Syria, Afghanistan, South Sudan and
Somalia. In Germany, more than 70 percent of registered asylum seekers have fled from war
or violent crises, according to the German Federal Office for Migration and Refugees.
Illegal migration for smugglers is a highly profitable practice, while for migrants an
expensive service. The prices of the service are set by smugglers depending on the distance to
travel, route, nationality of migrants, age, sex and economic situation in the country
[UNODC, 2018]. The applicable rates are shown in Table 2.
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Table 2. The costs of smuggling people from a migrant's perspective

Costs covered by a person smuggled into Europe
People smuggling service
Turkey -> Greece (by sea)
Libya -> Italy (by sea)
India -> Schengen Zone (by air)
India -> Schengen Zone through North Africa and Morocco
Afghanistan -> Schengen Zone (by air)
Afghanistan -> Schengen Zone (by land and sea)
Pakistan -> Western Europe (by land)
Pakistan -> Western Europe (by air)
Vietnam -> Western Europe (by land and air)
Syria -> Europe (by land and sea)
Maroko -> Spain (by sea)
Additional costs
Additional service
Life jacket
Bottled water, canned tuna
Blankets, raincoats
Phone call (few minutes)
Fee for 'first class' - travel on the upper deck
Counterfeit passport and travel documents

Cost
$1,000-$10,000
$700-$2,500
$15,000-$30,000
$10,000-$12,000
$10,000-$15,000
$4,000-$6,000
$3,000-$8,000
$12,000-$18,000
$7,000-$15,000
$1,000-$2,500
$1,000- $1,200
Cost
$200
up to $100
$200
$300
$200-$300
$1,000-$3,000

Source: own elaboration based on: Nadeau, 2014; UNODC, 2018; European Commission 2015; UNODC, 2011;
IOM, 2016; Alberola, Janssen, 2019.

Globally, at least 2.5 million migrants were smuggled in 2016 from African countries
to Europe and from South to North America with the profit for human smugglers estimated to
be between USD 5.5-7 billion [UNODC, 2018]. On the other hand, Europol [2016] reports
that as a result of the migration crisis in Europe in 2015, caused by the economic and political
situation in Africa and the Middle East, 1.8 million migrants crossed the EU border illegally,
i.e. more than six times more than in 2014. Moreover, Europol [2016] estimates that almost
90% of immigrants entered the territory of the European Union with the help of organized
crime groups, whose income from this activity ranged from USD 3 to 6 billion.
The most numerous group were Syrians, which was influenced by, among others
unstable situation in their country. In 2016-2017, Syrians accounted for about 48% of illegal
immigrants who came to the European Union by sea [UNODC, 2018]. Citizens of Pakistan,
Afghanistan, Iraq, Senegal, Somalia, Niger and Morocco also migrated in large numbers.
Travel costs are set by smugglers depending on the distance to be traveled, route, nationality
of migrants, age, gender, economic situation in the country and perceived wealth of potential
client. Migrants who are considered wealthy are charged a higher amount for the same travel.
The basic cost of traveling from Syria to Europe by sea is in the range of USD 1,000-2,500.
A migrant can also pay for additional services, incurring the expenses presented in Table 2
[Nadeau, 2014].
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Sea travels from Egypt to EU were less popular, therefore their costs were higher, e.g.
travel from Alexandria to Italy cost on average around USD 2,500, while the price for
a Syrian citizen on this route was about USD 3,000, and for a Palestinian citizen about USD
2,000 [UNODC, 2018].
5. Summary
In terms of illegal migration, 2015 was a record-breaking year, with 1.8 million
migrants crossing the EU border illegally. After this year, EU institutions and separate
countries have taken measures to seal the borders and reduce the incidence of this process.
This did not allow the total elimination of illegal immigration, mainly through numerous
smugglers activities. Smugglers and crime syndicates are constantly looking for new ways to
generate higher income. Migrants had previously taken a high risk of illegal border crossings
and incurred it. Still, many people are willing to take part in the smuggling process, and many
factors, both pushing out of the homeland and pulling to the destination, can influence the
decision. The decision to move from one country to another, can be influenced by the family
members, as well as the expected profits from migration understood as an investment in
human capital. The practice of smuggling will continue to exist as long as migrants' desire for
a better life in the European Union, despite the risks they know, will be valued more than the
smuggler's price for the service.
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1. Wstęp
Zmieniające się warunki w funkcjonowaniu i organizacji przedsiębiorstw
produkcyjnych i handlowych spowodowały pojawienie się wyspecjalizowanych podmiotów,
które świadczą kompleksowe usługi logistyczne. Na tej podstawie tworzy się odpowiednio
zorganizowane węzły (platformy) lub strefy skupiające usługi logistyczne i ich realizatorów
[Kozierkiewicz, 2009]. W wyniku ogólnoświatowych zmian tendencji rozwojowych pojawiły
się nowe trendy wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zmiany te były wynikiem
ogólnoświatowych tendencji rozwojowych, nazywanych w literaturze mega trendami
[Kisperska-Moroń i Krzyżaniak, 2009].
Niemniej jednak znaczenie ma też sama logistyka. Ta jest pojęciem powszechnie
spotykanym zarówno w literaturze ekonomicznej, jak i w praktyce gospodarczej. W każdej
działalności gospodarczej, bez względu na branżę, występują procesy fizycznego
przemieszczania dóbr. Wynika to z faktu występowania tzw. luki czasowo-przestrzennej
(rozproszenia miejsc pochodzenia surowców do produkcji, miejsc produkcji wyrobów
finalnych oraz miejsc ich zużycia i konsumpcji, a także niedostosowanie w czasie wielkości
i struktury produkcji do wielkości i struktury zużycia i konsumpcji) [Sołtysik. 2009].
M. Ferstch w celu podkreślenia powszechności procesów logistycznych posługuje się
takimi przykładami jak: codziennie widziane przewozy drogowe różnych ładunków,
rozładunek kartonów w punktach handlowych, dowóz codziennej prasy czy komunikacja
miejska [Fertsch. 2008]. Dzięki temu możliwe staje się wskazanie na rozwiązania, które
pozwalają na dotarcie określonego produktu do adresata. Niemniej jednak znaczenie ma
również przepływ informacji.
Przede wszystkim jednak w logistyce chodzi o „kompleksową wiedzę o procesach
logistycznych (procesach przepływu produktów – przyp. aut.) związanych z każdą
działalnością gospodarczą oraz o sposobach skutecznego zarządzania tymi procesami”
[Fertsch. 2008]. Na tej podstawie trzeba stwierdzić, że jako logistyka jest dziedziną wiedzy,
która określa wszystkie aspekty logistyczne, w tym także systemy logistyczne.
W ramach zadań logistycznych wskazuje się na [Kisperska-Moroń, 2009]:
a. Znajomości procesów logistycznych, a także zależności jakie zachodzą między nimi;
b. Tworzenie narzędzi pozwalających na kontrolę procesów logistycznych,
c. Wprowadzanie nowych rozwiązań, które będą popierały efektywne wzorce
zarządzania procesami logistycznymi.
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Przepływ produktów, utrzymywanie zapasów oraz gromadzenie i przetwarzanie
informacji, to działania wymagające dysponowania wieloma środkami technicznymi, które
można zaliczyć do tzw. infrastruktury procesów logistycznych. Infrastruktura ta powinna
zapewnić odpowiednią szybkość i sprawność przepływu produktów, ochronę zapasów przed
utratą ich właściwości użytkowych, a także – wykorzystując masowe potoki informacji –
umożliwić racjonalne sterowanie procesami logistycznymi [Skowronek i Sarjusz-Wolski,
2013].
Specyfika procesów logistycznych w różnych branżach powoduje, że elementy
infrastruktury logistycznej muszą odpowiadać tej specyfice zarówno pod względem budowy,
jak i zaawansowania technicznego. Niezależnie od tych różnic główne ogniwa składające się
na infrastrukturę logistyczną podzielić można na [Matulewski i in., 2007]:
a. infrastrukturę magazynową – służy ona składowaniu zapasów i tworzą ją: budowle
magazynowe (budynki, wiaty, zbiorniki i zasobniki) oraz place składowe,
b. infrastrukturę transportu (wewnętrznego i zewnętrznego) – umożliwia
przemieszczanie ładunków i w jej skład wchodzą: urządzenia transportu
wewnętrznego (dźwignice, przenośniki, manipulatory, wózki transportowe, ładowarki
itp.) oraz liniowa i punktowa infrastruktura transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i powietrznego oraz środki transportu wykorzystywane w poszczególnych
gałęziach transportu,
c. infrastrukturę opakowaniową – podstawową jej funkcją jest ochrona
przemieszczanych dóbr, jak również usprawnienie przemieszczania i manipulacji,
d. infrastrukturę informatyczną – tworzą ją urządzenia oraz techniki umożliwiające
przetwarzanie i przekazywanie informacji niezbędnych do sterowania procesami
logistycznymi: sprzęt informatyczny i techniki informatyczne, środki komunikacji,
środki orgatechniczne, czyli techniki wspomagające np. kody kreskowe.
Reasumując rozważania dotyczące istoty logistyki, można powtórzyć za S. Nizińskim,
i J. Żurkiem, że nowoczesna logistyka traktowana może być jako [Niziński i Żurek, 2011]:
a. zasada, koncepcja myślenia i działania,
b. zintegrowany proces podejmowania decyzji związany z zarządzaniem fizycznym
obiegiem towarów i informacji,
c. zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa,
d. metoda zarządzania i działania,
e. koncepcja kierowania,
f. działalność zorientowana na racjonalne wykorzystywanie potencjału efektywności i
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa,
g. koncepcja stymulowania osiągnięcia celów przedsiębiorstwa,
h. koncepcja organizacji przedsiębiorstwa.
Przepływ dóbr rzeczowych technicznej są przyczyną powstawania kosztów
logistycznych. Koszty te, stanowiąc istotny składnik logistyki, wpływają na całokształt
ekonomicznej efektywności, utrzymywanie zapasów, zaangażowanie w nich pokaźnych
kapitałów. Nie bez znaczenia jest równie funkcjonowanie infrastruktury procesów
gospodarczych.
Logistyka to jeden z ważniejszych działów funkcjonowania przedsiębiorstw
produkcyjnych. Dzięki czemu produkt finalny – wg preferencji klientów – trafia do
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konkretnej grupy odbiorców. W oparciu o działania logistyczne firma zabezpiecza również
swoje magazyny w określone dobra lub w półprodukty, które później wykorzystuje się do
produkcji oferowanego przez siebie asortymentu.
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie odpowiednie wsparcie technologiczne za
sprawą czego firma usprawnia swoje działania. Bardziej innowacyjne przedsiębiorstwo
będzie mogło sprostać oczekiwaniom, jakie kładzie na niego rynek. Co z kolei przekłada się
na zwiększenie konkurencyjności wśród innych podmiotów z tej samej branży.
Jednym z systemów wspomagania obszarów logistycznych są systemy informatyczne
ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Często w literaturze przedmiotu określa się je
mianem planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to możliwe ze względu na korzystanie
z informatycznych systemów aplikacji. Dzięki czemu można przede wszystkim skooperować
poszczególne procesy, które zachodzą na poszczególnych szczeblach produkcji w firmie
[Rydzkowski, 2015].
Systemy ERP w znacznej mierze pozwalają również na optymalizację pracy, co
odnosi się do kwestii finansów, przez logistykę, a na produkcji kończąc. Dużą zaletą tych
rozwiązań są modułowe konstrukcje oraz elastyczności, które z punktu widzenia
przedsiębiorstw produkcyjnych są niezwykle pożądane, gdyż pozwalają dobrać rozwiązania
do indywidualnych potrzeb. Dlatego też możliwe staje się usprawnienie oraz
usystematyzowanie pracy całego zespołu. To skutecznie przekłada się na wzrost zysków
firmy.
Ważne jest tutaj to, że wszystkie składowe należy dobierać pod kątem wymagań, jakie
ma branża danej firmy. Dzięki czemu usługi są konkretne oraz dedykowane pod daną
działalność, przez co można znaleźć odpowiedź na specyficzne wymogi danej branży. Za
sprawą możliwości zintegrowania poszczególnych rozwiązań ERP tworzy się indywidualne
produkty, na które składają się różne kombinacje poszczególnych zestawów [Rydzkowski,
2015].
Popularność ERP wynika z wielu korzyści, a mianowicie [Szyszka i Fechner, 2014]:
a. możliwość pracy online, a więc przy użyciu Intranetu oraz Internetu. To znacznie
skraca czas dotarcia do informacji, ponieważ wszystko odbywa się za sprawą baz
danych;
b. jedna baza danych do potrzeb całej firmy – przez co zebrane informacje nie są
w poszczególnych działach skopiowane, co umożliwia tworzenie raportów w oparciu
o potrzebne w danej chwili kryteria. Ponadto dokument, który raz trafi do bazy, może
być w różnych obszarach wykorzystywany, gdyż jest on dostępny dla wszystkich
działów przedsiębiorstwa;
c. w pełni spójna dekretacja z programami odpowiedzialnymi za kwestie finansowoksięgowe – pozwoli to na w pełni automatyczne rozliczenia księgowe, jak również
wskazywanie na konkretne rozdzielniki, a także dekrety księgowe, do czego ma się
dostęp z każdego poziomu obiegu dokumentów.
Jednak tego rodzaju dostęp do informacji, musi zostać odpowiednio zabezpieczony,
w tym celu wykorzystuje bazę relacyjną, która umożliwi [Szyszka i Fechner, 2014]:
a. zaszyfrowanie poszczególnych informacji, które są przesyłane przez Internet,
b. rejestrację, a także zidentyfikowanie poszczególnych osób do wykonania operacji
(określenie nazwy użytkownika, daty, czasu, adresu IP, rodzaju operacji),
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c. udostępnianie poszczególnych informacji określonej grupie użytkowników, którzy
będą mieli dostęp do nich od strony serwera aplikacji i serwera bazy danych.
Innym narzędziem wspomagającym zarządzanie jest CRM. Odpowiada on za
zarządzanie relacjami z klientem (ang. Customer Relationship Management). W jego skład
wchodzi cały zestaw procedur i narzędzi. Są one istotne by w prawidłowy oraz innowacyjny
sposób zarządzać wspomnianymi kontaktami.
Niektórzy CRM utożsamiają ze strategią działania, która ma skoncentrować się przede
wszystkim na lepiej działających czynnościach marketingowych, a nawet procesu sprzedaży,
jak również wszelkich działań, które nawiązują bezpośrednio do obsługi klienta. W tym
jednak celu CRM zmienia podejście do niego, ponieważ wymusza od pracowników, by ci
maksymalnie mogli odnieść się do potrzeb konsumenta [Rydzkowski, 2015]. Dzięki czemu
firma jest w stanie w większym stopniu zaoferować produkt i obsługę na poziomie, jaki się od
niej wymaga. Tym samym stać się bardziej konkurencyjną na rynku.
Dlatego też CRM odnosi się do wszystkich kwestii zarządzania, które dotyczą
bezpośrednio potrzeb klientów. Do tego celu wykorzystuje się, jak również udoskonala cykl
życia produktu. W związku z czym w tej filozofii chodzi głównie o wypracowanie u odbiorcy
lojalności. Zaś przez zdolność do zaspokajania potrzeb, zyskuje się również nowych
konsumentów. Można również uznać, iż CRM to pewne novum w zarządzaniu, które
integruje ze sobą składowe procesu interakcji z konsumentem.
Takie działanie wymusza, by systemy CRM oprzeć na różnych modułach komunikacji.
Chociaż z drugiej strony kontakt dla CRM-u to tylko narzędzie realizacji określonych zadań,
do czego należy zaliczyć: skrócenie cyklu sprzedaży, zminimalizowanie o kilkanaście procent
kosztów administracyjnych, przyspieszenie czasu realizacji, odnotowanie wzrostu sprzedaży,
itp.
Dużą zaletą systemów CRM jest też możliwość dokonywania podziałów klientów.
Dzięki czemu można wyznaczyć chociażby klientów kluczowych oraz klientów mniej
opłacalnych, czy też klientów nawet nieopłacalnych. Co dokonuje się przez chociażby:
analizę RFM, analizę LTV, jak również macierz możliwego do osiągnięcia zysku (ang. profit
opportunity cycle) [Śliwczyński i Koliński, 2014].
W wymiarze praktycznym system CRM posiada trzy warstwy, do których zalicza się:
serwer aplikacji; serwer baz danych; warstwa interfejsu. To one pozwalają na pozyskanie
odpowiednich informacji o klientach, która zostaje wykorzystana, by potem dostosować
ofertę czy produkty do indywidualnych wymagań i potrzeb odkreślonych grup odbiorców.
W oparciu o literaturę przedmiotu można stwierdzić, że CRM pozwala osiągnąć
siedem kluczowych korzyści, chodzi tutaj o [Śliwczyński i Koliński, 2014]:
a. wzrost przychodów i zysków – powstałego za sprawą CRM planu zwiększenia
sprzedaży i zysków, co dedykuje się dla perspektywy długoterminowej. Za sprawą
CRM przedsiębiorstwo posiada informacje, które odnoszą się także do prognoz
sprzedaży, bez czego nie można opracowywać skutecznej strategii;
b. nawiązywanie i poprawę kontaktów handlowych – co dodatkowo jest wspomagane
przez funkcję Settimer, która wraz z oprogramowaniem CRM pozwala na nadzór
zgromadzonych danych o klientach, jak również przydatne w działalności tzw.
tereny sprzedaży, które pozwalają dobrać działania do specyfiki odbiorców;
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c. elastyczność osiągana za sprawą skalowalności – jest szczególnie widoczne
w małych i średnich przedsiębiorstwach, które za sprawą niewielkich nakładów
dążą do pozyskania większej ilości odbiorców. Często stosuje się tutaj poprzez
Internet wymianę danych z innymi aplikacjami, by przyspieszyć znacząco transfer
danych;
d. lepszą obsługę klienta, co osiąga się przez scentralizowanie danych klienta, jak
również tworzenie określonych szablonów e-mail, przez co szybko można
zidentyfikować klienta, a także się z nim skontaktować. Wiedza o kliencie
zdobywana jest poprzez punkty sprzedaży (POS) ewentualnie przez sprzedaż i dane
o zakupach;
e. zwiększona sprzedaż krzyżowa (cross selling) i sprzedaż rozszerzona (up-selling)
dla już pozyskanych klientów – osiąga się to nie tylko poprzez poszerzanie ilości
odbiorców, ale także poprzez wypracowanie u odbiorców przywiązania do firmy,
marki, produktu;
f. dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje – CRM w tym przypadku
pozwala przeanalizować konkurenta, jak również raporty o najbliższych trendach,
przez co firma ma możliwość podejmowania określonych decyzji, co do dalszej
działalności;
g. profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy, który wiąże się
bezpośrednio z możliwością opracowania profili poszczególnych odbiorców.
W końcu każdy klient reaguje inaczej na poszczególne środki oddziaływania. To
pozwala na lepsze dobranie przekazu do określonych grup. Ponadto ze względu na
to, iż przedsiębiorcy mają coraz większy dostęp do kluczowych informacji,
wprowadza się różne metody komunikacji z klientem.
W przypadku tradycyjnej komunikacji, która skupia się na relacjach personalnych, to
podlega ona pewnemu uzupełnieniu przez inne możliwości nawiązania kontaktu. Odnosi się
to do kilku podstawowych kanałów komunikacji, a mianowicie kanału komunikacji
[Andrzejczyk i Pawłowski, 2013]:
a. telefonicznej,
b. tekstowej (chat, e-mail),
c. społecznościowej (Facebook, Twitter),
d. alternatywnej (np. komunikacja z wykorzystaniem języka migowego).
Przedsiębiorca chcąc zarządzać relacjami z klientem, musi rozszerzać stosowane
metody komunikacji na wszystkie kanały do tego celu się nadające. Nie rzadko wyżej opisane
środki przekazu, są także wykorzystywane przez inne grupy społeczne, co dodatkowo
zwiększa wiedzę społeczną o określonym produkcie czy firmie. Ponadto na rynku stosuje się
też system limdesk, który unifikuje kanały komunikacji, przez co można gromadzić je
w jednym miejscu. To zaś znacznie ułatwia, jak również upraszcza relacje z klientem, gdyż
nie trzeba logować się do wielu portali, ponieważ dostęp ma się do nich jakby z jednego
konta, przez co informacje o promocji można od razu zamieścić na wszystkich, swoich
profilach.
System SRM (ang. Supplier Relationship Management) również uważa się za
innowacyjne rozwiązanie dla logistyki czy zarządzania. W oparciu o niego przedsiębiorca ma
możliwość zarządzania również bazą, ale w tym przypadku chodzi o dostawców. Jest to
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możliwe za sprawą automatyzacji procesów, a także zrozumienia strategii zakupowej
[Beynon-Davies, 2004].
Korzyści tego rozwiązania jest wiele. Jednak do najważniejszych zalicza się analizę
i wybór dostawców, tak aby byli oni najbardziej opłacalni. Przy jednoczesnej pewności, iż
otrzymany od nich produkt będzie miał odpowiednią jakość. Następnie zaś wskazuje się na
kontrolę oraz zarządzanie procesem zamówień i dostaw. Przez co ma się pełną kontrolę w
zakresie tego, co istotne dla zachowania ciągłości produkcji. Duże znaczenie ma także wzrost
przejrzystości inwentarza. Dokonuje się tego za sprawa udostępniania informacji dostawcom
w zakresie miejsca przechowywania zapasów, jak również kiedy dostawa dotrze do miejsca
przeznaczenia.
2. Materiały i Metody
W niniejszej pracy przedmiotem badań jest dokonanie ocena systemów
informatycznych w logistyce. Za problemy badawcze uznano:
a. Jakie systemy informatyczne stosuje się w logistyce?
b. Jak oceniane są systemy informatyczne w logistyce?
c. Czy i ewentualnie co można zmienić w implementowaniu systemów informatycznych
w logistyce?
Badania zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2019 r. w trzech
przedsiębiorstwach logistycznych. Do badań zaproszono 200. pracowników działów
logistycznych. W związku z tym dobór próby miał charakter celowy.
W tabeli 1. zaprezentowano doświadczenie zawodowe respondentów.
Tabela 5. Doświadczenie zawodowe respondentów

Lp.
1.
2.
4.
5.
6.

Zakres doświadczenia zawodowego
Od zero do jednego roku
Powyżej jednego roku do dwóch lat
Powyżej dwóch lat do pięciu lat
Powyżej pięciu lat do dziesięciu lat
Powyżej dziesięciu lat i więcej

Proc. respondentów
10
3
34
42
11

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odnosząc się do powyższego zestawienia to w badaniu dominowały osoby z dużym
doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu można z powodzeniem poznać różne opinie.
Niemniej jednak nie można zapomnieć, iż tego rodzaju doświadczenie ma ogromne znaczenie
dla prezentowanych opinii.
3. Wyniki
Chcąc zestawić ze sobą aspekty teoretyczne z praktycznymi, konieczne staje się
zinterpretowanie określonego materiału badawczego. Aspekt ten ma znaczenie, ponieważ
w większości przypadków pojawiają się pewne rozbieżności. To one są najważniejsze, jeśli
chodzi o wniesienie pewnego wkładu w empirie.
W tabeli 2 zaprezentowano systemy informatyczne, które są stosowane w logistyce.
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Tabela 6. Systemy informatyczne stosowane w logistyce

Lp.
1.
2.
3.
4.

Proc. respondentów
27
58
14
1

Odpowiedzi
ERP
CRM
SRM
Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odnosząc się do powyższego zestawienia to w znacznej mierze w logistyce stosuje się
rozwiązania w zakresie CRM. Na ten wariant odpowiedzi wskazało 58 proc. ogółu badanych.
Dalej – z 27 proc. odpowiedzi – znalazło się ERP. 14 proc. z kolei wskazało na SRM.
Zaledwie jeden procent ankietowanych zaznaczyło opcje inne.
W tabeli 3 dokonano oceny systemów informatycznych w logistyce.
Tabela 7. Ocena systemów informatycznych w logistyce

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6

Proc. respondentów
10
50
27
4
6
3

Odpowiedzi
Bardzo dobra
Dobra
Średnia
Zła
Bardzo zła
Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W przypadku oceń badanych systemów to należy uznać, iż połowa badanych ocenia je
dobrze. 27 proc. postrzega je za średnie rozwiązanie. Niemniej jednak 10 proc. ocenia je
bardzo dobrze. 4 proc. z kolei mówi, iż są one złe, a dla 6 proc. bardzo złe.
W tabeli 4 zaprezentowano natomiast opinie badanych, czy można coś zmienić
w implementowaniu systemów informatycznych w logistyce.
Tabela 8. Opinia badanych, czy można coś zmienić w implementowaniu systemów
informatycznych w logistyce

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Proc. respondentów
24
35
9
21
11

Odpowiedzi
Można
Raczej można
Raczej nie można
Nie można
Brak zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Pomimo jednak powyższych opinii większość badanych uważa, iż można wprowadzić
zmiany w implementowaniu systemów informatycznych. Dzięki temu widać, iż chociaż
przestrzeń ta jest dość innowacyjna oraz ważna dla prowadzonych działań, ale wymusza
wciąż wprowadzania i śledzenia dalszych nowinek.
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W tabeli 5 zaprezentowano możliwości zmiany w implementowaniu systemów
informatycznych w logistyce.
Tabela 9. Możliwości zmiany w implementowaniu systemów informatycznych
w logistyce

Lp.
1.

2.
3.

4.

Odpowiedzi
Proc. respondentów
Wprowadzać rozwiązania systemowe na szerszą skalę, ale
40
również uczyć wcześniejszych rozwiązań, ponieważ te
rozwiązania mogą zawieść;
Obserwować poczynania konkurencji w badanym obszarze;
31
Szerzej szkolić pracowników, by byli w stanie korzystać ze
18
wszystkich
możliwości
stosowanego
systemu
informatycznego;
Współpracować z pracownikami niższych szczebli,
11
ponieważ i oni mają ciekawe oraz dobre pomysły.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W przypadku powyższego zestawienia to widać, iż w badanym obszarze dostrzega się
możliwości wprowadzenia zmian. Aspekt ten ma znaczenie, ponieważ w większości
przypadków stosowane rozwiązania nie nadążają w zakresie współczesnych wymogów
rynkowych. Nie bez znaczenia jest również to, że nowoczesne rozwiązania mają wspomagać,
a nie utrudniać pracę. Dlatego trzeba mieć również wyjście awaryjne w przypadku awarii
danego systemu.
4. Podsumowanie
Obecnie logistyka przechodzi dynamiczny rozwój poprzez stosowaną obfitość
koncepcji i rozwiązań. Tendencją obecnych zmian w logistyce gospodarek narodowych
i międzynarodowego handlu towarami jest konfigurowanie sieci logistycznej,
z uwzględnieniem infrastruktury transportowo-magazynowej narodowej i międzynarodowej
oraz budowanie adekwatnych do potrzeb zadaniowych łańcuchów logistycznych. Nowymi
ogniwami łańcucha logistycznego w międzynarodowej wymianie towarów są wielofunkcyjne
centra logistyczne.
Polska poprzez przystąpienie do Unii Europejskiej oraz przeobrażenia strukturalnofunkcjonalne w polskiej gospodarce narodowej spowodowały podjęcie wielu działań
dostosowujących ją do warunków, potrzeb i wymogów gospodarki rynkowej. Dlatego też
w dobie globalizacji charakteryzującej się dużym stopniem powiązań ekonomicznych,
logistyka w coraz większym zakresie wpływa na handel i wymianę towarową w układzie
międzynarodowym. Sprostanie nowym wyzwaniom, stawianym przez gospodarkę narodową
i międzynarodową w logistyce, wyraża się zwiększonym udziałem centrów logistycznych
w międzynarodowej wymianie towarów. Opóźnienia w rozwoju nowoczesnych technologii
transportowych oraz intermodalnej sieci logistycznej w Polsce są znaczne. Wymaga to więc
podjęcia szybkich działań z zaangażowaniem władz państwowych, aby znajdująca się
w centrum Europy-Polska była czynnym uczestnikiem dokonujących się w tym zakresie
zmian i uczestniczyła zarówno w kreowaniu aktualnych technologii przewozowych, jak
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i wynikających z ich wprowadzenia korzyści. Istotnym jest także, by nie pozostała na
obrzeżach aktualnie kształtujących się centrów gospodarczych świata oraz nie była
pozbawiona profitów ze swego dogodnego położenia w Europie.
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15. EUROPEJSKIE MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH
Jan Burbo
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Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
E-mail: jan@burbo.pl
1. Wstęp
Przyjęcie przez dane państwo sposobu funkcjonowania opieki zdrowotnej uzależnione
jest od wielu czynników, w tym głównie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zasobów
kapitałowych (kapitał ludzki i społeczny). Na gruncie ogólnoteoretycznych założeń wskazuje
się na występowanie dwóch podstawowych typów modeli opieki zdrowotnej: modele
syntetyzujące i porównawcze, które różnią się od siebie m.in. sposobami finansowania
[Suchecka, 2013, s. 45]. J. Suchecka wskazuje, iż modele syntetyzujące uwzględniają główne
źródła finansowania. Do tej grupy modeli można zaliczyć modele ubezpieczeniowe,
zaopatrzone i pomocy [Suchecka, 2013, s. 45]. Nieco odmiennie natomiast sytuacja
przedstawia się w przypadku modeli porównawczych, które uznawane są jako narzędzia
komparatystycznej analizy ukierunkowanej na znalezienie w pewnym sensie rozwiązania
idealnego, bazującego na znanych w różnych krajach modelach opieki zdrowotnej. Modele
porównawcze, zgodnie z założeniem J. Sucheckiej dotyczą następujących obszarów
badawczych: kierunków i problemów polityki społecznej, w tym zdrowotnej, wynikających
z założeń systemu zdrowotnego, roli państwa w funkcjonowaniu sektora zdrowia oraz
identyfikacji cech udzielanych świadczeń [Suchecka, 2013, s. 45].
Badania nad modelami opieki zdrowotnej skupiają się zatem z jednej strony na
źródłach finansowania, z drugiej natomiast na samej wydajności, czy też odpowiedzialności
społecznej danego modelu. Stąd próby analizy doboru samego systemu mogą być
ukierunkowane na zróżnicowane parametry, w które model powinien być wyposażony.
Klasyfikacja OECD przedstawia siedem podstawowych modeli, odnoszących się do
sposobów finansowania świadczeń medycznych. Wśród modeli tych wymienić należy
[Suchecka, 2013, s. 45-46]:
 Model bezpośrednich opłat wnoszonych przez konsumenta;
 Model dobrowolnych ubezpieczeń, umożliwiających zwrot całości lub części
wydatków przez ubezpieczonego pacjenta;
 Model przymusowego (publicznego/społecznego) ubezpieczenia, pokrywającego
całość lub część wydatków poniesionych na świadczenia zdrowotne udzielone
pacjentowi;
 Modele dobrowolnego ubezpieczenia opartego na kontraktach pomiędzy
ubezpieczycielem a dostawcami świadczeń zdrowotnych;
 Model przymusowego ubezpieczenia zdrowotnego (publicznego/społecznego)
opartego na kontraktach pomiędzy płatnikiem a wytwórcami świadczeń zdrowotnych;
 Model dobrowolnego ubezpieczenia w systemie zintegrowanym;
 Model przymusowego ubezpieczenia (publicznego/społecznego) w systemie
zintegrowanym.
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Analizując powyższą klasyfikację warto zwrócić uwagę, że większość wskazanych
modeli to przede wszystkim modele ubezpieczeń przymusowych, w których pacjent musi
odprowadzać określone składki na ubezpieczenie, w celu uzyskania świadczeń
gwarantowanych. Niemniej modele te, mimo iż zbliżone do siebie pod kątem uzyskiwania
świadczeń (sposobów finansowania) różnią się od siebie pod wieloma względami – zarówno
pod względem sposobu gromadzenia środków finansowych, jak i sposobami uzyskiwania
dochodów przez poszczególne instytucje tworzące system oraz redystrybucją i alokacją
zasobów [Suchecka, 2013, s. 46]. Według przedstawionej klasyfikacji modele systemów
zdrowotnych podzielić można na dobrowolne i przymusowe oraz zwracające świadczenia
zdrowotne w części lub całości. Zaś starając się wyodrębnić modele systemów zdrowotnych
funkcjonujących w państwach europejskich należy zwrócić uwagę na następujące [Suchecka,
2013, s. 46-47]:
 System niemiecki – model Bismarcka;
 System brytyjski – model Beveridge`a.
Teoretyczne założenia dotyczące różnorodności modeli systemów wskazują również
na występowanie dwóch innych systemów – rosyjskiego (model Siemaszki) oraz
amerykańskiego z modelem rynkowym (rezydualnym). Jednakże w kontekście państw
europejskich za podstawowe rozwiązania uchodzą model niemiecki i brytyjski. Na uwagę
zasługuje jednocześnie fakt, iż każdy z tych modeli ma różne warianty, w zależności od
państwa, na terenie którego realizowane są określone założenia.
Podkreśla się bowiem, że np. model Bismarcka był realizowany w Polsce w okresie
międzywojennym dekretem z dnia 11 stycznia 1919 o obowiązkowym ubezpieczeniu na
wypadek choroby, który to powoływał kasy Chorych (po jednej na powiat) z możliwością
utworzenia miejskich kas chorych w miastach powyżej 50tys. Mieszkańców. Wprowadzona
w 1919 roku ustawa sanitarna natomiast określała obowiązki samorządów miejskich
i wiejskich w zakresie walki z chorobami zakaźnymi – wiązało się to z wprowadzeniem
obowiązkowych szczepień ochronnych [Mróz, 2012, s. 35]. Model Bismarcka opiera się na
założeniu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – wskazuje się bowiem, iż jego celem
od początku było zabezpieczenie ludności przed skutkami zdarzeń losowych, wpływających
na ryzyko utraty zdrowia, dochodów i zagrażających materialnemu bytowi części
społeczeństwa [Suchecka, 2013, s. 47]. System Beveridge`a natomiast zakłada finansowanie
opieki zdrowotnej z podatków ogólnych lub lokalnych, co z kolei wprowadza obowiązkowe
ubezpieczenie dla wszystkich, bez względu na status społeczny i ekonomiczny [Suchecka,
2013, s. 47].
Większość systemów europejskich ulegała ewolucji wraz z rozwojem społeczeństwa,
zagrożeń i potrzeb, niemniej modyfikacje te miały na celu przede wszystkim usprawnienie
systemu. Próba wyodrębnienia typologii systemów w państwach europejskich może zatem
opierać się o dość zróżnicowane kryteria, bądź też przyjąć najpowszechniejsze ustalenia,
związane z pochodzeniem danego modelu. Ponadto większość państw europejskich
kształtując system opieki zdrowotnej opiera się na istniejących już modelach, poddając je
modyfikacjom zależnym od potrzeb społecznych i przede wszystkim finansowych
rozwiązań. W efekcie modyfikacji modelu Bismarcka podobnie jak Beveridge`a jest dość
dużo, a różnią się od siebie przyjętymi przez dane państwo rozwiązaniami w dziedzinie
opieki społecznej i zdrowotnej. Niemniej wiele uwagi poświęca się założeniu, iż właśnie
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europejskie modele opieki zdrowotnej są jednymi z najbardziej przejrzystych, w porównaniu
chociażby do modelu amerykańskiego, którego charakter wskazuje na dość wysoki poziom
złożoności.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i omówienie europejskich modeli
systemów zdrowotnych – podstawowych różnic i podobieństw w sposobie konturowania
założeń dotyczących opieki zdrowotnej. Zakres przedmiotowy pracy skupia się na
klasyfikacji i typologii systemów i modeli opieki zdrowotnej. Zakres podmiotowy pracy
dotyczy wariantów modeli występujących w państwach europejskich.
2. Model niemiecki
Historia modelu Bismarcka korzeniami sięga projektów ubezpieczeniowych drugiej
połowy XIX wieku. Wskazuje się, iż G. Schmoller, A. Wagner i A. Schaffle przygotowali
program ubezpieczeń społecznych opartych na zasadach dobrowolności, jednakże
przewidywali również konieczność użycia przymusu państwowego w realizacji polityki
socjalnej [Mróz, 2011, s. 158]. Początkowe założenie dotyczyło zatem z jednej strony
dobrowolnych ubezpieczeń, z drugiej natomiast wskazywało na przymus objęcia
społeczeństwa ubezpieczeniem ochrony zdrowia – jest to jednocześnie model uznawany za
podstawowy o charakterze ubezpieczeniowym, który swoją nazwę zawdzięcza kanclerzowi
Niemiec – Otto von Bismarckowi. W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż jego
podstawowym zadaniem było zapewnić podstawową opiekę zdrowotną ludności, a także
„uspokoić” napięte nastroje społeczne [Mróz, 2012, s. 21]. Wprowadzenie tego modelu było
niezbędne z punktu utrzymania władzy w socjalistyczno-komunistycznym społeczeństwie.
Sytuacja społeczna w Niemczech wówczas wymagała podejmowania skutecznych rozwiązań
prawnych – okazało się, że legislacyjne instrumenty dotyczące zakazu zrzeszania się partii
komunistycznych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, przez co znacznie
skuteczniejszym rozwiązaniem było opracowanie koncepcji poprawy warunków bytowych
robotników. Model ubezpieczeń zdrowotnych stał się zatem dużo lepszym rozwiązaniem niż
przymus i presja.
Wiele uwagi poświęca się jednocześnie stwierdzeniu, iż właśnie w Niemczech
powstał jeden z pierwszych ruchów medycyny społecznej na kontynencie, którego celem
była pomoc skierowana do najbardziej ubogich obywateli. Kanclerz Otto von Bismarck
uważał, że można i należy przeprowadzić reformę społeczną w oparciu o obowiązujący ustrój
społeczny [Mróz, 2012, s. 21] - efektem tego założenia było podjęcie przez cesarza Wilhelma
I decyzji o usuwaniu społecznych braków, leczeniu chorób społecznych opartym zarówno na
tłumieniu socjal-demokratycznych wykroczeń jak również popieranie rzeczywistego dobra
robotników, a przede wszystkim należytym zabezpieczeniu społecznym narodu. Na uwagę
zasługuje jednocześnie fakt, iż jedno z pierwszych założeń, dotyczących podniesienia
poziomu jakości życia narodu niemieckiego było ubezpieczenie robotników od
nieszczęśliwych wypadków oraz wprowadzenie kas chorych dla robotników przemysłowych.
Projekt opieki zdrowotnej wyposażony był również w opiekę socjalną: lecz ci, którzy wskutek
starości lub nieudolności do pracy pozbawieni są sposobu zarobkowania, inwalidzi i starcy,
mają również uzasadnione prawo domagania się od społeczeństwa opieki państwowej
w wyższym stopniu, aniżeli to dotąd mogło być ich udziałem [Mróz, 2012, s. 22]. Model
Bismarcka według wskazanego założenia obejmował zarówno grupy pracujące jak i osoby
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starsze, które z określonych przyczyn nie były w stanie podjąć pracy. Szczególnie istotną
kwestią staje się tutaj założenie dotyczące miejsca osób niepracujących oraz dzieci. Pierwsze
kwestie dotyczące koncepcji samego modelu nie wspominały o tych grupach, co z jednej
strony wynikać mogło z sytuacji, iż w państwie socjalistycznym praca była dostępna
niemalże dla każdego. Projekt ustaw wprowadzanych w modelu Bismarcka miał dotyczyć
zatem bezrobocia, nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia w razie choroby i starości.
W niedługim czasie przygotowano również projekt obejmujący ubezpieczeniem dzieci do lat
15 – na wypadek śmierci ojca wraz ze zwrotem kosztów pogrzebu.
T. Mróz podkreśla, że idee przewodnie modelu Bismarcka, pomimo licznych reform
podejmowanych przez następne pokolenia społeczeństwa niemieckiego, pozostały
niezmienne. Model Bismarcka charakteryzuje po pierwsze obowiązkowe ubezpieczenie
zdrowotne, uzależnione jednakże od pułapu osiąganego dochodu, po drugie istnienie
niezależnych od państwa autonomicznych kas chorych [Mróz, 2012, s. 22]. Obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne jest cechą charakterystyczną również i polskiego systemu opieki
zdrowotnej, jednakże jednostką odpowiedzialną za sprawność tego systemu jest w pełni
zależny od państwa Fundusz Zdrowia. Jedno z podstawowych założeń polskiego modelu
ubezpieczeń jest stwierdzenie, iż składkę na ubezpieczenie finansuje ubezpieczony w całości
(9%). Początkowo model ten był dość ograniczony, bowiem ukierunkowany głównie na
klasę robotników zatrudnionych w fabrykach, w późniejszej wersji został rozszerzony do
innych sektorów gospodarki - pracowników transportu, rolnictwa i leśnictwa, handlu,
administracji, w konsekwencji rozwoju społecznego również bezrobotnych. Współczesne
państwo niemieckie to ubezpieczenie oparte na pracy trzech rodzajów kas chorych – kasach
grupujących określone zawody i kategorie osób, kasy terytorialne oraz kasy zorganizowane
na bazie dużych zakładów pracy.
3. Model brytyjski i jego założenia
Brytyjski system ochrony zdrowia uznaje się za jeden z najbardziej rozbudowany
w Europie. W latach 1911-1948 fundament systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
stanowiły ubezpieczenia zdrowotne. Obecnie podstawą jest tzw. NHS, tj. National Health
Service, utworzony po zakończeniu II wojny światowej [Raport podsumowujący ocenę
merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu pilotażowego,
2013, s. 11]. Brytyjski model stanowi doskonałe rozwiązanie systemu niezależnego, bowiem
sektor NHS stał się odrębną jednostką, w pełni niezależną, której podstawą jest świadczenie
przez lekarzy świadczeń przede wszystkim opartych na ogólnym ubezpieczeniu. Podkreśla
się jednocześnie, iż na terenie UK jedynie ok. 10% lekarzy decyduje się na indywidualne
praktyki, pozostała część pracuje zespołowo w grupach 2-5.
Podstawą funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie UK jest bezpłatna,
powszechna i szeroko dostępna opieka medyczna na wysokim poziomie. Należy tu
jednocześnie wskazać, iż tak rozumiana opieka zdrowotna zorganizowana jest na trzech
zasadniczych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Warta uwagi jest tu kwestia
zarządzania świadczeniami na poziomie lokalnym – władze lokalne bowiem podpisują
z odpowiednimi jednostkami umowy na zagwarantowanie określonych świadczeń,
nadzorując jednocześnie dostęp do opieki medycznej, co z kolei wskazuje na szczególną rolę
samorządów lokalnych w kształtowaniu poziomu jakości opieki medycznej [Raport
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podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru
projektu pilotażowego, 2013, s. 12-14].
NHS jest finansowany z obowiązkowych podatków – co z kolei daje możliwość
zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej niezależnie od posiadanych przez pacjenta
środków finansowych. Wskazuje się, że system podatkowy to 95% środków przeznaczonych
na opiekę zdrowotną, natomiast pozostałe 5% to inne opłaty, wynikające z budżetu
ustalonego przez ministra i zatwierdzonego przez Parlament. Sektorem dominującym jest
przez to sektor publiczny, niemniej w ostatnich latach zauważa się wzrost i rozszerzenie
działalności sektora prywatnego, a tym samym również wzrost znaczenia partnerstwa
publiczno-prywatnego, które to pozwala jednostkom sektora prywatnego na świadczenie
takich usług, których w innych warunkach świadczyć by nie mógł [Raport podsumowujący
ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu
pilotażowego, 2013, s. 12-14]. Partnerstwo publiczno-prywatne to rozwiązanie spotykane
również w Polsce, dające możliwość wyspecjalizowanym jednostkom na świadczenie usług
w połączeniu z sektorem publicznym, co z kolei w niektórych przypadkach przyczynia się do
znaczącej poprawy jakości usług medycznych. Rozwiązania te stawiają brytyjski model
opieki zdrowotnej na wysokim poziomie – a utworzenie przez rząd brytyjski Jednostki
Finansowania Prywatnego (PFU) stało się dodatkowym wzmocnieniem całego modelu.
W efekcie model brytyjski jest modelem niezwykle rozwiniętym, dającym dużo
możliwości konsumentowi, niemniej nawet mimo występowania partnerstwa publicznoprywatnego nie posiada on tak ugruntowanej współpracy między sektorami jak Irlandia.
Samo partnerstwo jest oczywiście dobrym rozwiązaniem, niemniej osoba posiadająca
prywatne ubezpieczenie nie zawsze ma dostęp do usług publicznych.
4. Modele występujące w Królestwie Danii i Republice Irlandii
M. Sanecki analizując modele ochrony zdrowia w wybranych państwach
europejskich wskazuje, iż tak w Republice Irlandii jak i Królestwie Danii występuje model
ubezpieczeń i opieki zdrowotnej o charakterze budżetowym [Sanecki i Opolski, 2009,
s. 304-309]. W przypadku Danii za swoisty fundament całego systemu uznaje się przede
wszystkim publiczne, powszechne i wszechstronne ubezpieczenia chorobowe finansowane
z jednego źródła [Sanecki i Opolski, 2009, s. 304-309]. Na uwagę zasługuje jednocześnie
fakt, iż właśnie w modelu duńskim za płatnika uznaje się samorząd terytorialny, który na
poziomie prowincjonalnym dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu
prowincji. Sytuacja ta daje państwu możliwość kontrolowania systemu opieki zdrowotnej, co
z kolei wiąże się z minimalizacją kosztów – wynika to z sytuacji, w której w gestii
samorządów leży prowadzenie czynności operacyjnych, jak np. szpitali, a obywatele mają
łatwy dostęp do placówek opieki bez żadnych barier finansowych. Za planowanie
i wytyczanie priorytetów zdrowotnych odpowiedzialne są prowincje, które w porozumieniu
z gminami raz na cztery lata tworzą pełen plan opieki zdrowotnej [Sanecki i Opolski, 2009,
s. 304-309].
Irlandię natomiast uznaje się za państwo zdroworozsądkowo podchodzące do
wszelkich modeli i systemów związanych ze stabilnością społeczną. Model irlandzki opiera
się przede wszystkim na połączeniu dwóch sektorów świadczących usługi zdrowotne –
publicznego i prywatnego. Za atut można uznać rozwiązanie, iż w szpitalach publicznych
148

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

dostęp do świadczeń mają zarówno osoby korzystające z publicznego ubezpieczenia, jak
i osoby ubezpieczone prywatnie. Za minus natomiast uważa się w niektórych przypadkach
brak możliwości skorzystania z pełnej oferty danego szpitala w przypadku posiadania
ubezpieczenia publicznego [Sanecki i Opolski, 2009, s. 304-309]. Niemniej rozwiązanie
irlandzkie jest dowodem na możliwość współpracy dwóch kluczowych w opiece zdrowotnej
sektorów, a wprowadzone rozwiązanie pozwala na wskazanie istnienia możliwości
korzystania z ubezpieczenia publicznego przy posiadaniu ubezpieczenia prywatnego. Tego
typu rozwiązanie uznać można w pewnym sensie za idealne, szczególnie w warunkach, kiedy
jakość ubezpieczeń publicznych nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do lekarza
specjalisty, podczas gdy ubezpieczenie prywatne daje taka możliwość. W Polsce rozwiązanie
opieki zdrowotnej wciąż opiera się na podziale sektorowym, co z kolei niekiedy znacząco
utrudnia dostęp do niezbędnych świadczeń.
5. Zakończenie
Analiza prowadzona nad zróżnicowaniem poszczególnych systemów i modeli
ochrony zdrowia w państwach europejskich pozwala na stwierdzenie, iż w niektórych
przypadkach model ochrony zdrowia zaczerpnięty jest z wzorców państw
postkomunistycznych, co z kolei pozwala na wyszczególnienie określonych rozwiązań
w zakresie ubezpieczenia, zabezpieczenia, czy finansowania. W niektórych przypadkach
ponadto wymienia się sześć podstawowych modeli ochrony zdrowia, opartych na
historycznych uwarunkowaniach – pionierami były dane państwa wprowadzające określone
rozwiązanie. Wśród modeli tych, poza modelem niemieckim (ubezpieczenie społeczne)
i brytyjskim (publiczna służba zdrowia) oraz amerykańskim (ubezpieczenie dobrowolne)
wymienia się również model radziecki z publiczną dostawą opieki zdrowotnej, kanadyjski
z narodowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz singapurski, którego podstawą są medyczne
konta oszczędnościowe [Bukłaha, 2007, s. 64].
Każdy z modeli uznawanych za klasyczne miał jednak odmienne założenia
w momencie powstawania (por. tab. 1) – podczas gdy model Bismarcka został stworzony
przede wszystkim w oparciu o ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
model brytyjski opierał się na gwarancji socjalnego bezpieczeństwa przez zaspokojenie
elementarnych potrzeb. W niektórych przypadkach system opieki zdrowotnej jest w całości
nadzorowany przez państwo, w innych natomiast rola państwa jest dość mocno ograniczona.
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Tabela 10 Ochrona
i rezydualnego

zdrowia

–

porównanie

modeli

Bismarcka,

Beveridge`a

Kryterium

Bismarcka

Beveridge`a

Rezydualny

Cel stworzenia systemu

Ochrona przed skutkami
nieprzewidzianych
zdarzeń
losowych,
w
wyniku
których
pogorszeniu może ulec
sytuacja
materialna
obywatela
Fundusze
ubezpieczeniowe
gromadzone
z
obowiązkowych
składek
pracowników
i pracodawców

Gwarancja
socjalnego
bezpieczeństwa obywateli
przez
zaspokojenie
elementarnych potrzeb

Odciążenie
państwa
z obowiązku zapewnienia
dostępu obywatelom do
świadczeń zdrowotnych

Z budżetu państwa, który
jest tworzony i zasilany
przez podatki

Sprawuje ogólny nadzór,
tworzy ramy prawne
funkcjonowania systemu,
instytucje
ubezpieczeniowe
są
zorganizowane
i
funkcjonują
poza
administracją publiczną

Kontroluje cały system
opieki
zdrowotnej,
odpowiada
za
uniwersalny dostęp do
usług
zdrowotnych,
monopolista
zatrudniający
pracowników
określa
w
aktach
prawnych
potrzeby
zdrowotne,
definiując je jako bardzo
podstawowe
Swoboda wyboru jest
ograniczona do wyboru
lekarza
pierwszego
kontaktu

Sfera
zdrowia
publicznego finansowana
z budżetu państwa, sfera
zdrowia indywidualnego
finansowa z ubezpieczeń
dobrowolnych,
prywatnych
Ograniczona
rządowa
kontrola nad wydatkami
rozmieszczeniem
zasobów,
rezygnacja
z
odpowiedzialności
państwa za dostęp do
opieki zdrowotnej

Finansowanie usług

Udział państwa

Przywileje konsumentów

Osoby
osiągające
odpowiednio
wysoki
dochód są zwolnione
z
obowiązku
ubezpieczenia,
mogą
korzystać z ubezpieczeń
prywatnych
Prawo do świadczeń
Wynika
z
umowy
ubezpieczeniowej
ubezpieczony
płaci
składkę
co
jest
warunkiem
udzielenia
świadczenia
Źródło: E. Bukłaha, dz. cyt., s. 63.

Wszyscy obywatele mają
dostęp
do
opieki
zdrowotnej na takich
samych zasadach

Pacjent
będący
w szczególnej potrzebie
jest pod ochroną państwa

W sektorze prywatnym
dostęp
uwarunkowany
jest
poziomem
zamożności konsumenta

W niektórych państwach byłego bloku ZSRR wciąż występuje model radziecki
(Siemaszki) – mniej lub bardziej rozwinięty, który opiera się głównie na najwyższej kontroli
państwa. W modelu tym przyjmuje się bowiem, że wszystkie urządzenia – cała infrastruktura
jest własnością państwa, a cały personel służby zdrowia to pracownicy państwowi opłacani ze
skarbu państwa. Podkreśla się jednocześnie, iż w modelu Siemaszki lekarze odpowiedzialni
są za pacjentów przydzielanych im w oparciu o podziały terytorialne lub ze względu na
specyficzne dolegliwości wymagające odpowiedniego specjalisty. E. Bukłaha wskazuje, iż
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jest to model realizowany w państwa Europy Wschodniej a także w Rosji [Bukłaha, 2007,
s. 63-65].
Każdy z tych modeli posiada zarówno pewne wady jak i zalety. Za jeden z najbardziej
pożądanych można uznać model brytyjski, gwarantujący wszystkim obywatelom równy
dostęp do świadczeń zdrowotnych. Z teoretycznego punktu widzenia taki dostęp mają
również obywatele w Polsce, w praktyce jednakże uzależnione jest to albo od zatrudnienia,
albo też od stanu zdrowia czy statusu bezrobotnego.
Rozważania nad znaczeniem współczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia
i opieki medycznej pozwalają na wskazanie w pewnym sensie rozwiązania idealnego.
Republika Irlandii podejmując szereg działań mających na celu zagwarantowanie
obywatelowi pełnej ochrony zdrowotnej i opieki medycznej stworzyła system, którego
podstawą jest partnerstwo publiczno-prywatne wykraczające znaczeniem poza dotychczasowe
rozumienie. Jest to jeden z nielicznych krajów, gdzie ubezpieczenie prywatne daje możliwość
korzystania również ze świadczeń publicznych (co nie działa w drugą stronę), a tym samym
daje możliwość wyboru między jakością ubezpieczenia. W przypadku Polski posiadanie
ubezpieczenia prywatnego nie daje możliwości korzystania ze wszystkich ośrodków
należących do NFZ, a jedynie z pewnych ustalonych w ramach umowy. Istnieją wprawdzie
takie rozwiązania ubezpieczeniowe, które gwarantują opiekę szpitalną, niemniej świadczenia
w tym zakresie realizowane są wyłącznie przez placówki wskazane w umowie.
Konsekwencją tego stanu rzeczy nie jest jednak sytuacja, w której szpital nie udzieli osobie
prywatnie ubezpieczonej świadczenia w nagłym wypadku – odpowiednio dobrana polisa
ubezpieczeniowa pokrywa te koszty, zapewniając pacjentowi transport ze szpitala, w którym
się znalazł, do miejsca wyznaczonego przez ubezpieczyciela. Niemniej polski model opieki
zdrowotnej wymaga jeszcze wielu nakładów pracy dla usprawnienia.
Bibliografia:
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Problemy współczesnej praktyki zarządzania. T.1., red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Łódź
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z wybranymi krajami, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin -Polonia.
H”, Nr 1(XLVI)/2012, s. 209-216.
3. Raport podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu
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16. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZATRUDNIENIA
I
ROZWOJU
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W KONTEKŚCIE
PRACOWNIKÓW

Karol Ochenkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Michała Oczapowskiego 4
11-041 Olsztyn
E-mail: karol_ochenkowski@wp.pl
1. Wstęp
Mając przed sobą gotowy produkt coraz częściej zapominamy o tym, że do jego
wytworzenia potrzeba nie tylko maszyn, hal produkcyjnych, ale przede wszystkim pracy
ludzkich rąk, bez których nie powstałyby praktycznie żadne z rzeczy, które posiadamy. Do
wykonania dóbr, zaspokajających ludzkie potrzeby niezbędne są określone czynniki
produkcji. Pierwszy raz sformułowania tego użył Jean-Baptiste Say, wyróżniając trzy
podstawowe elementy:
 praca, czyli celowe działania człowieka ukierunkowane na jakiś cel,
w przedsiębiorstwach najczęściej na zysk. Do jej wykonania niezbędna jest nie tylko
technologia, ale przede wszystkim pracownik, ponieważ to on będzie zarządzał
procesami wytwórczymi, a także decydował o sposobie wykorzystania pozostałych
czynników.
 ziemia, czyli wszystkie dobra naturalne, które są w posiadaniu człowieka oraz dary
natury. Jest to także posiadana przestrzeń (przykładowo kupując działkę można na niej
wybudować halę). Ziemia jest czynnikiem, który jest ograniczony, na co nie mamy
wpływu.
 kapitał, czyli rzeczy wytworzone wcześniej, a także środki trwałe, które umożliwiają
kontynuację lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokonuje się podziału na
kapitał ludzki i rzeczowy.
Przyglądając się trzem powyższym elementom można dojść do jednego wniosku, że
najważniejszy z punktu widzenia osób zarządzających firmą powinien być pracownik
(szczególnie najniższego szczebla, których z reguły potrzeba najwięcej). Patrząc jednak na
ogłoszenia o pracę, szczególnie w najbiedniejszych regionach Polski, odnosi się wrażenie, że
przedsiębiorcy nie przywiązują wagi do odpowiedniego wynagradzania ludzi za wykonywaną
pracę. Idąc tym tropem można zacząć się zastanawiać, w ilu firmach dostrzega się potrzeby
niematerialne człowieka, a także jak są one zaspakajane, dzięki czemu wykonuje on swoje
obowiązki o wiele lepiej, a także jest bardziej przywiązany do danego przedsiębiorstwa.
Należałoby się zastanowić, co wśród społeczeństwa liczy się najbardziej przy podejmowaniu
pracy oraz jak można spełnić oczekiwania, które ma potencjalny pracobiorca względem
stanowiska na które aplikuje.
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2. Materiał i metody
Aby przekonać się, co jest ważne w pracy dla osób, które mogą podejmować
zatrudnienie, lub w przeszłości pracowały, została przeprowadzona ankieta.
W badaniu wzięły udział 54 osoby, które musiały odpowiedzieć na poniższe pytania:
1) Czy jest Pan/Pani osobą pracującą lub kiedykolwiek był/-a Pan/Pani zatrudniony/-a?
2) Jaki jest Pana/Pani wiek?
3) Jaka jest Pana/Pani płeć?
4) Czy posiada Pan/Pani dzieci?
5) Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
6) Jakie są dwie najważniejsze rzeczy w pracy dla Pani/Pana?
Ankietowani odpowiadając na ostatnie pytanie musieli wybrać dwie spośród ośmiu
opcji, którymi były:
a) Wysokość wynagrodzenia
b) Atmosfera w pracy
c) Odpowiedni okres wypowiedzenia umowy
d) Rodzaj podpisanej z pracodawcą umowy
e) Długość umowy
f) System naliczania wynagrodzenia (np. akord, podstawa + prowizja, prowizyjne)
g) Regularnie wypłacane dodatki motywacyjne, premie, nagrody
h) Odpowiednie pakiety socjalne, dopłaty, wczasy otrzymywane od firmy
Pytania poruszały zagadnienia związane z poziomem wykształcenia, wiekiem, by
zobaczyć, czy potrzeby człowieka są uzależnione od różnego rodzaju elementów, czy
kształtują się niezależnie od nich. Starając się przewidzieć wynik badania, przypuszczałem, że
osoby, które założyły własną rodzinę, lub powyżej 30. roku życia będą wybierały grupę
oczekiwań, która związana jest z atmosferą w pracy, opieką zdrowotną, zabezpieczeniem
pracownika na danym stanowisku. W opozycji dla nich mieliby być ankietowani młodzi, bez
dzieci, dla których najważniejszy byłby zarobek, oraz wszelkie dodatki. Ankieta została
przeanalizowana na pod kątem pięciu zmiennych:
1) płci
2) wieku
3) wykształcenia
4) posiadania dzieci
5) dotychczasowej styczności z pracą
Oprócz interpretacji ankiety w dalszej części pracy przedstawione zostaną sposoby
zaspokojenia potrzeb, motywowania pracowników, możliwości oraz bariery dotyczące
rozwoju człowieka w przedsiębiorstwie, oraz sposoby radzenia sobie z konfliktem wewnątrz
organizacji.
3.Wyniki i dyskusja
Tak jak wcześniej zostało wspomniane, liczba osób które odpowiadały na pytania
wyniosła 54, a wyniki zostały zinterpretowane na pięć sposobów, w każdym z nich biorąc pod
uwagę jedną zmienną.
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I Płeć
Wyniki badania dzieląc ankietowanych na dwie grupy (kobiety i mężczyźni)
przedstawiają się następująco:
Liczba osób przepytanych: 36 kobiet i 18 mężczyzn.
Odpowiedzi na pytanie o dwie najważniejsze rzeczy były udzielane następująco:
Wśród kobiet dwiema najczęstszymi odpowiedziami była atmosfera w pracy - 30
, (lekko powyżej 83%) kobiet wybrało tę opcję. Druga pod względem częstotliwości
występowania była wysokość wynagrodzenia - 27 głosów (75%). Daleko w tyle uplasował się
rodzaj podpisanej umowy a także odpowiednie pakiety socjalne. Takiego wyboru spośród
dostępnych wariantów dokonało tylko po 6 kobiet (niecałe 17%). Zaledwie 3 (około 8%)
kobiet wskazały na regularnie wypłacane dodatki motywacyjne, premie, nagrody. Pozostałe
z przedstawionych badanym kobietom opcji nie zostały ani razu wymienione.
Według mężczyzn najważniejszą rzeczą w pracy jest atmosfera - 15 (lekko ponad
83%) ankietowanych. Drugie miejsce zajęły regularnie wypłacane dodatki motywacyjne,
premie - 9 badanych, czyli 50%, odpowiedziało w ten sposób. Kolejne miejsce, po 6 osób
(czyli lekko powyżej 33% mężczyzn) wybrało rodzaj podpisanej umowy, a także wysokość
wynagrodzenia.
Jak widać po wynikach badania, największą wagę, niezależnie od płci przykłada się do
atmosfery w pracy. Jest to zgodne z moimi wcześniejszymi przewidywaniami. Sprzeczność
pojawia się jeśli przeanalizujemy kolejne opcje. Spodziewanymi przeze mnie rezultatami
badania były wyniki wskazujące, że kobietom zależy bardziej na zabezpieczeniu swojej
przyszłości w firmie, natomiast mężczyznom na tym, aby jak najlepiej zarabiać, ponieważ to
oni utrzymują rodziny (mimo, że w tych czasach tak naprawdę odchodzi się od takiego
modelu). Jest jednak delikatnie inaczej. Kobiety bardzo dużą wagę przywiązują do wysokości
wynagrodzenia, a dopiero później do wariantów zgodnych z moimi przypuszczeniami.
Procentowo to mężczyźni bardziej troszczą się o rodzaj umowy, liczą też częściej niż kobiety
na nagrody i premie. Tak więc sporo z prognoz się sprawdza, jednak gołym okiem można
zauważyć też różnice między nimi, a stanem rzeczywistym.
II Wiek
Ze względu na wiek ankietowani zostali podzieleni na trzy grupy: do dwudziestu lat
włącznie, od dwudziestego do trzydziestego roku życia, a także powyżej trzydziestu lat.
Dokonałem takiego podziału, aby zobaczyć, czy wraz z upływem lat zmieniają się też
najważniejsze wartości dla pracownika.
Najmłodsza grupa wiekowa liczyła 18 osób, a badane w niej osoby wybierały tylko
trzy warianty: najczęściej atmosferę w pracy - wybrał ją zgodnie każdy (100%), na drugim
miejscu znalazła się wysokość wynagrodzenia - 12 ankietowanych (niecałe 67%), natomiast
kolejną opcją były regularnie wypłacane dodatki motywacyjne-6 osób (lekko powyżej 33%).
W grupie wiekowej 21 - 30 lat znajdowało się najwięcej, bo aż 33 osoby. Tutaj badani
udzielali odpowiedzi w następującej kolejności: atmosfera w pracy - 27 (prawie 82%),
wysokość wynagrodzenia - 18 (54,5%), rodzaj podpisanej z pracodawcą umowy - 9 (lekko
ponad 27%), a jako ostatnie na równi wymienione zostały regularnie wypłacane dodatki
motywacyjne, a także odpowiednie pakiety socjalne - po 6 osób (delikatnie więcej niż 18%).
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Ostatnie grupa wiekowa była bardzo mało liczna, ponieważ odpowiedzi udzielały
w niej tylko trzy osoby. Były one jednak niezwykle zgodne co do wyboru wariantów i każda
z osób stwierdziła, że najważniejsze w pracy są atmosfera, a także rodzaj podpisanej umowy.
Podsumowując kryterium wieku, należy zaznaczyć, że wyniki ankiety były zgodne
z moimi przewidywaniami. Najmłodsze osoby wybrały atmosferę w pracy oraz wysokość
wynagrodzenia, ponieważ chcą dobrze zarabiać, a dodatkowo nie umieją sobie dobrze radzić
ze stresem w miejscu pracy. Ankietowani ze średniej grupy wiekowej wybrali atmosferę,
ponieważ często są to także młode osoby, które także do prawidłowego funkcjonowania
potrzebują poparcia starszych kolegów po fachu oraz dobrej, niczym niezmąconej aury.
Dostrzegają one jednak potrzebę poczucia pewności na swoim stanowisku, którą może dać
odpowiedni rodzaj umowy (o pracę, w której musi być zawarty okres wypowiedzenia), oraz
zabezpieczenia rodziny (pakiety socjalne). Najstarsza grupa wiekowa wybrała wysokość
wynagrodzenia oraz typ umowy podpisanej z pracodawcą. Wynika to z dbałości o swoje
rodziny, wydatki na dzieci w tym wieku z reguły są największe, dlatego pracownik musi
wiedzieć, że nie zostanie zwolniony z dnia na dzień oraz być przekonany, że za wykonywanie
obowiązków otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie.
III Wykształcenie
Przyglądając się ankiecie i różnicując badanych pod takim kątem, dzieli się ich na trzy
grupy: wykształcenie gimnazjalne, średnie i wyższe.
Osób najmniej wykształconych było 9, wybierali oni trzy warianty: wszyscy (100%)
stwierdzili, że najważniejsza jest atmosfera, 6 (prawie 67%) osób wśród swojej pary
odpowiedzi wybrało wysokość wynagrodzenia, a trzy z dziewięciu (lekko powyżej 33%) regularnie wypłacane dodatki motywacyjne.
Ankietowani z wykształceniem średnim (21 osób) wybrali te same trzy odpowiedzi,
w kolejności: 21 (100%) zaznaczyło, że najbardziej liczy się wysokość wynagrodzenia. Na
drugim miejscu znalazła się atmosfera w pracy - 18 osób (prawie 86%). Trzy osoby (nieco
ponad 14%) uważa że najważniejsze są także regularnie wypłacane dodatki motywacyjne.
Grupa ludzi z wykształceniem wyższym liczyła 24 osoby. Odpowiedzi były bardziej
różne niż w poprzednich dwóch grupach, a mianowicie: 18 badanych (75%) uważa, że
najważniejsza jest atmosfera w pracy, następny w kolejności jest rodzaj umowy - 12 (50%)
osób, później na równi są trzy warianty (wysokość wynagrodzenia, regularnie wypłacane
dodatki motywacyjne oraz odpowiednie pakiety socjalne), które wybrało po 6 (blisko 28,6%)
ankietowanych.
Przyglądając się rozkładowi odpowiedzi można dojść do wniosku, że dla każdej z tych
grup bardzo ważna jest aura w firmie, w której jest się zatrudnionym. Różnica pojawia się,
przyglądając się innym wariantom. Dla grup, które ukończyły gimnazjum oraz szkołę średnią
liczą się jeszcze tylko zarobki oraz w bardzo małym stopniu dodatki motywacyjne, które są
także rzeczą materialną. Natomiast ludzie po studiach widać że inaczej patrzą na zatrudnienie.
Przykładają wagę do rodzaju umowy (być może myśląc w kontekście emerytury, urlopu),
oraz w przeciwieństwie do ankietowanych o niższym wykształceniu o pakietach socjalnych,
wczasach (myśląc być może nie tylko w kontekście urlopu ale też opieki zdrowotnej, dzięki
czemu będą mogli przez długi czas wykonywać swój zawód, który wybrali bądź wybiorą).
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Wydaje mi się, że badani z wyższym wykształceniem bardziej myślą o swojej pracy,
stanowisku w charakterze długodystansowym.
IV Posiadanie dzieci
Jednym z ciekawszych kryteriów podziału przeze mnie ankietowanych zdaje się być
posiadanie dzieci. Co prawda, pomiędzy obiema grupami jest dość spora dysproporcja,
aczkolwiek myślę, że odpowiedzi nie były wybierane przypadkowo, a były podyktowane
pewnymi zasadami. Wśród badanych dzieci posiadało 9 osób. Według nich najważniejsze są,
w kolejności: rodzaj podpisanej umowy, co wskazało 9 (100%), później plasuje się atmosfera,
tak uważa 6 (prawie 67%) osób, a następnie wysokość pensji - 3 (około 33%) badanych.
W grupie bez dzieci znajduje się aż 45 ankietowanych, którzy uważają, że w pracy
najważniejsze są: atmosfera, za czym było aż 39 (prawie 87%) z nich, następnie 30 (niemal
67%) wybrało wysokość wynagrodzenia, a podium zamykają systematycznie wypłacane
dodatki motywacyjne - 12 (niecałe 27%) ankietowanych. Za nimi uplasowały się
odpowiednie pakiety socjalne oraz rodzaj umowy - odpowiednio 6 (ponad 13%) i 3 (prawie
7%) przepytanych.
Moim zdaniem reguła udzielonych odpowiedzi jest bardzo prosta, a mianowicie
osoby, które są już rodzicami, najchętniej będą brały pod uwagę opcje zabezpieczające
swoich bliskich oraz dające pewność zatrudnienia w firmie, choć też, nie chcąc przenosić
złego humoru z pracy do domu, liczy się dla nich aura w przedsiębiorstwie. Natomiast osoby
bez pociech, chcą najpierw jak najszybciej przygotować odpowiednie warunki do życia dla
siebie i swoich bliskich (a dopiero później myśleć o synu czy córce) stąd wśród tych
ankietowanych padają warianty wskazujące na przede wszystkim atmosferę pracy (co
pozwoli długo się w niej utrzymać i z przyjemnością pracować, być może bardziej wydajnie)
ale także na to, że ludzie gonią za pieniędzmi, chcą ich jak najwięcej.
V Dotychczasowe doświadczenia związane z pracą
Myśląc o potrzebach pracowników zacząłem się zastanawiać także, czy wpływ na nie
może mieć przeszłość zawodowa człowieka. Na potrzeby badania podzieliłem ankietowanych
na dwie grupy, które opisane zostaną poniżej.
Pierwsza z nich, są to osoby, które nigdy nie pracują (18). Wszyscy wśród dwójki
swoich odpowiedzi wybrali atmosferę w pracy, następnie 9 ( 50%) z nich odpowiedziało, że
najważniejsza jest również wysokość wynagrodzenia, na kolejnych miejscach znalazł się
rodzaj podpisanej umowy - 6 (powyżej 33%) osób oraz 3 (niecałe 17%) badanych.
Drugą z grup stanowią ludzie, którzy pracują - 36. Opcje które zostały zaznaczone to:
prawie na równi aura w pracy oraz wysokość wynagrodzenia, odpowiednio 27 (75%) oraz 24
(prawie 67%) osób. Dużo mniej badanych odpowiedziało, że najważniejsze w pracy są
dodatki motywacyjne, było to tylko 9 (25%) osób. Najmniej badanych zaznaczyło rodzaj
umowy oraz odpowiednie pakiety socjalne - po 6 (niecałe 17%) osób.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki w danym kryterium, można wyciągnąć wniosek,
że niezależnie czy ktoś pracuje czy nie, najważniejsze są zarobki i aura w firmie oraz to, jaką
umową jesteśmy związani z przedsiębiorstwem. Dla zatrudnionych liczą się też premie, oraz
pakiet socjalny, w przeciwieństwie do drugiej z grup. Może to wynikać z faktu, że ludzie
wykonujący jakiś rodzaj obowiązków zawodowych mają świadomość, że taki typ dodatkowej
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pomocy i nagrody za pracę jest lub może być bardzo przydatny, natomiast osoby niepracujące
nie mają takiej świadomości, lub nie musiały z nich korzystać.
VI Interpretacja całości badania
Analizując odpowiedzi udzielane w całej ankiecie widać, że najczęściej, niezależnie
od przyjętego kryterium, wśród dwójki odpowiedzi ludzie wspominają o atmosferze w pracy,
a także o wysokości zarobku. Jednak często zdarza się pracownikom zauważać trochę szersze
potrzeby niż tylko te związane z pieniędzmi i przebywaniem w miejscu pracy. Coraz więcej
osób ma świadomość, że pracodawca może lub też powinien zadbać o zdrowie pracownika,
jego rodzinę, urlop itp.
Dyskusja
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie nie zaczyna, a także nie kończy
się tylko na zaspokojeniu potrzeb, które ma pracobiorca. Przede wszystkim najważniejsze
elementy według mnie obejmują zatrudnienie, motywowanie podwładnych, a także ich
rozwój. Aspektami, które moim zdaniem są najistotniejsze i które chciałbym omówić
w odniesieniu do zatrudnienia będą:
a) a)Planowanie zatrudniania
b) b)Wybór pracowników
c) Motywowanie do wykonywania zadań











Planowanie zatrudnienia
By osiągnąć zamierzone cele, oczywistym zdaje się być fakt, że każde działanie trzeba
wykonywać w sposób przemyślany. Według Ściborek [2010], potrzeba uprzedniego
zaplanowania zatrudnienia wynika z:
potrzeby zapewnienia równowagi zatrudnienia w organizacji,
konieczności zaspokojenia potrzeb personalnych w związku z wprowadzonymi
zmianami,
potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego pracowników.
Przyglądając się powodom, dla których zatrudnienie musi być zaplanowane, można
dojść do wniosku, że właśnie ten aspekt działalności w przedsiębiorstwie jest najważniejszy.
Tak naprawdę, jeśli zostanie on nieprawidłowo przeprowadzony, to później nie będzie można
oferować podwładnym atrakcyjnego wynagrodzenia, oferowany produkt będzie złej jakości,
lub będą niedobory lub nadwyżki kadrowe, przez co właśnie równowaga w firmie zostanie
zaburzona. Może to doprowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa.
Jeśli uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie dlaczego istnieje konieczność, to należy także
przedstawić sposoby planowania potrzeb personalnych. Według Pocztowskiego [2008], do
takich metod należy zaliczyć:
metody intuicyjne (plan etatyzacji, szacunki ekspertów, ocena menadżerska),
metody opierające się na pomiarze norm pracy (czasu, wydajności, obsługi, obsady),
metody matematyczno - statystyczne,
metody wskaźnikowe,
prognozowanie o bazie zerowej,
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analiza Markova,
metoda porównań (benchmarking).
Postaram się poniżej przybliżyć trzy najprostsze i najczęściej stosowane spośród nich,
z którymi mogą Państwo najczęściej się spotkać, a mianowicie: intuicyjne, opierające się na
pomiarze norm pracy, a także matematyczno - statystyczne.
Metody intuicyjne opierają się przede wszystkim na zaplanowaniu liczby osób,
których potrzeba do wykonywania zadań w przedsiębiorstwie. Najczęściej przy tej opcji
wykorzystuje się różnego rodzaju plany, które są tworzone w oparciu o zakres zadań, które
muszą być zrobione. Można także zlecić zaplanowanie ilości osób kierownikom, którzy
samodzielnie zastanawiają się, jak licznej załogi potrzebują.
Metody opierające się na pomiarze norm pracy (do których należą: wydajność, czas,
obsługa i obsada) polegają na zatrudnianiu takiej liczby osób, która przy określonym dostępie
do technologii zagwarantuje prawidłowe wykonanie wszystkich zadań.
Metody matematyczno statystyczne polegają na takiej analizie danych z przeszłości
tak, aby w możliwie jak najlepszy sposób móc zaplanować przyszłe potrzeby personalne
(ponieważ zależnie na przykład od pory roku popyt na pracę w firmie może się różnić).
Wybór pracowników
Po zaplanowaniu zatrudnienia, a także procesie rekrutacji, przychodzi pora na
prawidłowy wybór spośród kandydatów spełniających oczekiwania przedsiębiorcy. Postaram
się przybliżyć selekcję, zamiast właśnie rekrutacji, z uwagi na to, że tak naprawdę
prawidłowe dobranie kadry jest ważniejsze według mnie. Przeprowadzając zupełnie
prawidłowo nabór do danej firmy kierownik może całe swoje wcześniejsze działanie zepsuć
nieprawidłowo dokonanym wyborem i oba procesy pójdą na marne.
To, dlaczego niektórych kandydatów przyjmujemy, a innych odrzucamy, wydaje się
być oczywiste. Po prostu chcemy zatrudniać ludzi, którzy będą wykonywać swoje obowiązki
dobrze, bo takie działanie jest w stanie zapewnić zysk. Nie zdajemy sobie natomiast sprawy,
że dobór kadr jest całą procedurą, która według literatury, [Walkowiak, CzaplickaKozłowska, Kozłowski, Stachowska; 2013], składa się z:
a) wyboru strategii i kryteriów selekcyjnych,
b) wyboru metody selekcyjnej (jednej lub kilku),
c) badania przydatności zawodowej kandydatów,
d) dokonania wyboru.
Jeśli już wiemy, czym tak naprawdę jest selekcja kandydatów, zajmijmy się tym,
jakimi metodami można ją przeprowadzić. Według Golnau [2007] są to:
 analiza dokumentów kandydata,
 rozmowa kwalifikacyjna,
 testy selekcyjne,
 referencje,
 centrum oceny,
 konkurs,
 niekonwencjonalne metody.
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Pierwsze dwie metody są najczęściej stosowane. Dokumentami kandydata są CV, list
motywacyjny, które przedsiębiorca lub kierownik analizuje. Następnie najczęściej zaprasza
kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, tak więc te dwa warianty są najczęściej łączone ze
sobą.
Testy selekcyjne wymagają od potencjalnego pracownika określonej wiedzy lub
kompetencji (testy psychologiczne, predyspozycji, medyczne). Po ich wykonaniu można
jasno stwierdzić i ocenić, czy dana osoba nadaje się na stanowisko.
Referencje jest to opinia poprzedniego pracodawcy, klienta, na temat wykonanej przez
danego fachowca pracy.
Konkurs jest to metoda, w której pracodawca zbiera prace wszystkich uczestników
i wybiera te, które w jego ocenie są najbardziej wartościowe. Autorzy są zatrudniani
w przedsiębiorstwie. Technikę tę często stosuje się, gdy miejsca pracy są bardzo ograniczone,
a kandydatów - wielu.
Niekonwencjonalne metody są niezwykle rzadko spotykane, ponieważ mogą bazować
na przesądach, astrologii, grafologii. Zalicza się tu także wariograf, który jest stosowany przy
naborze do służb mundurowych.
Motywowanie pracowników
Tak naprawdę, jeśli chcemy, by zatrudniony wykonywał nasze polecenia
w prawidłowy sposób, musimy umieć go odpowiednio zmotywować. W tej części szczególną
uwagę zwrócę na instrumenty, które mogą zachęcać pracownika do wykonywania
obowiązków. Borkowska [2006] dzieli je na trzy grupy:
1) środki przymusu
2) środki perswazji
3) środki zachęty
Środki przymusu są to wszystkie czynności które są nakazane lub zakazane
pracującemu odgórnie. Nie ma on najmniejszego wyboru, jeśli chodzi o sposób wykonywania
obowiązków. Bardzo rzadko w parze z tymi środkami idą nagrody (najczęściej stosowane są
kary za brak lub złe wykonanie zadania.
Środki perswazji są to narzędzia, które tak naprawdę mogą w pewnym stopniu
zmanipulować pracownika, ponieważ jedyną nagrodą może być tutaj radość pracownika
z wykonania zadania, identyfikacja z firmą, jej wartościami itp. Środki te powinny jednak być
oparte na wzajemnym zrozumieniu podwładnego i przełożonego oraz na negocjacjach
dotyczących zadań do wykonania.
Istotą środków zachęty nie jest zmienianie człowieka i jego zachowań. Instrumenty te
prowadzą natomiast do sytuacji, w której pracownik z własnej woli chce jak najlepiej
wykonywać powierzone obowiązki, ponieważ cele przedsiębiorstwa i zatrudnionego są
tożsame. Zdarza się tak najczęściej, gdy firmy mają szczytny cel, na przykład pomoc ludziom,
zwierzętom itp.
4. Podsumowanie
Podsumowując, mam ogromną nadzieję, że całość pracy ukazuje, jak bardzo złożone
i różnorodne jest zarządzanie kadrą w firmie. Wyniki przeprowadzonej ankiety starałem się
analizować pod kątem wielu zmiennych i zależności. Natomiast w dyskusji przedstawiłem tak
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naprawdę tylko centrum zagadnień, z którymi muszą radzić sobie przedstawiciele firm
każdego dnia. Gdybym miał przedstawić i opisać każdy wątek zarządzania zasobami
ludzkimi, to tak naprawdę mógłbym o tym pisać bez końca, ze względu na złożoność tej
nauki. Podjąłem się wytłumaczenia i zobrazowania tych aspektów, które pomogą
właścicielom firm zrozumieć osoby zatrudnione i odwrotnie. Jednocześnie chciałbym
podziękować kadrze całego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego oraz życzyć dalszych
sukcesów.
Bibliografia:
1. Borkowska S. (2006), Motywacja i motywowanie [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.),
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (s. 336-341),
Warszawa, PWN.
2. Kalinowski M. (2007), Rekrutacja kandydatów do pracy [w:] Golnau W., Kalinowski M.,
Litwin J. (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi (s. 146), Warszawa, CeDeWu
1) 3.Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody
. (s. 105) Warszawa, PWE.
3. Ściborek Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi (s. 65 i s. 75), Warszawa, Difin
4. Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I. Z., Kozłowski A. J., Stachowska S. (2013),
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji (s. 42-43), Olsztyn, EXPOL.
Wykaz stron internetowych:
5. https://mfiles.pl/pl/index.php/Czynnik_produkcji

160

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

17. ESTYMACJA KRYTERIÓW OCENY PROJEKTÓW IT
ESTIMATION OF IT PROJECT EVALUATION CRITERIA
Paulina Szoplik
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
E-mail: paulina.szoplik.dokt@pw.edu.pl
Angelika Wilk
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
E-mail: angelika.wilk.dokt@pw.edu.pl
Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano narzędzia wspierające proces decyzyjny
w zarządzaniu projektami informatycznymi. Do estymacji kryteriów oceny projektów wykorzystano
algorytmy eksploracji danych, których potencjał pomimo większej zdolności predykcyjnej
w porównaniu z tradycyjnymi metodami i modelami parametrycznymi nie został wykorzystany
i dostatecznie zbadany w literaturze. Algorytmy eksploracji danych (data mining – ogólne modele
liniowe, sieci neuronowe, drzewa decyzyjne) mogą zostać wykorzystane do skutecznego
rozwiązywania problemów, które pojawiają się w cyklu życia projektów IT. W artykule
przedstawiono zasadność podjęcia tematu estymacji kryteriów oceny projektów IT oraz trudności
związane z oceną. Przedstawiono koncepcję metody oraz sposób zbadania jej skuteczności, jako
odpowiedzi na problemy pojawiające się podczas procesu szacowania parametrów, które wpływają na
cykl życia podejmowanych inicjatyw informatycznych.
Słowa kluczowe: ocena projektów IT, estymacja, kryteria oceny, algorytmy eksploracji danych,
skuteczność oceny, zarządzanie projektami
Summary: The article proposes tools supporting the decision-making processin IT project
management. Data mining algorithms were used to estimate the criteria for assessing IT projects,
whose potential, despite greater predictive ability compared to traditional methods and parametric
models, has not been used and sufficiently studied in the literature. Data mining algorithms (data
mining - general linear models, neural networks, decision trees) can be used to effectively solve
problems that appear in the life cycle of IT projects. The article presents the legitimacy of taking up
the subject of estimation of IT project evaluation criteria and evaluation difficulties. The concept of
the method and the method of testing its effectiveness are presented, which is a response to problems
arising during the process of estimating parameters that affect the life cycle of IT initiatives.
Key words: evaluation of IT projects, estimation, evaluation criteria, data mining algorithms,
evaluation efficiency, project managemen

1. Wstęp
Estymacja należy do działu wnioskowania statystycznego, będącego zbiorem metod,
które umożliwiają uogólnianie wyników badania próby na rozkład zmiennej losowej
populacji oraz szacowanie błędów, które wynikają z uogólnienia. Efektywność estymatora
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jest zależna od miar – wariancji oraz odchylenia standardowego [Borowska, 2016, s. 68 – 69].
Estymacja kryteriów oceny projektów informatycznych powinna zostać przeprowadzona na
etapie planowania, gdyż od poprawnie wykonanej czynności określenia parametrów sukcesu
zależy powodzenie podejmowanych inicjatyw informatycznych. Proces estymacji kryteriów
oceny powinien być ponawiany w przypadku uszczegóławiania lub zmian specyfikacji
konstruowanego rozwiązania informatycznego, by w momencie zaobserwowania odchylenia
od założonych parametrów, było możliwe wdrażanie planów naprawczych [Koźmiński
i Piotrowski, 2014, s. 185 – 191]. Estymujący są zgodni, iż dokładne oszacowanie
parametrów sukcesu na początkowym etapie realizacji projektu, jest trudne do wykonania,
gdyż często zdarzają się okoliczności nieprzewidziane, które wpływają na cykl życia projektu.
Ocena projektów na podstawie nieprecyzyjnych oszacowań jest nieskuteczna, zwłaszcza, gdy
dokonywana jest przez estymujących, którzy są stronniczy, podejmują decyzje w oparciu
o subiektywne wytyczne [Lech, 2013, s. 263 – 275].
Niedoskonałość metod oceny projektów informatycznych w związku z modyfikacjami
pojawiającymi się w trakcie ich realizacji, determinuje badania nad określeniem kryteriów,
które należy wziąć pod uwagę jako punkt odniesienia do planowanych wdrożeń [Davis, 2014,
s. 189 – 201]. Dokładne oszacowanie kryteriów oceny projektów informatycznych na etapie
planowania jest trudne do przeprowadzenia również z uwagi na specyfikę oprogramowania.
Poniższe kryteria wpływają na rezultat końcowy projektu oraz na stałe – m.in. budżet oraz
czasu realizacji:
 wielkość,
 złożoność,
 funkcjonalność [Frączkowski i inn., 2018, s. 111 – 122].
Kierownicy projektów informatycznych powinni korzystać z narzędzi i metod
pozwalających dokonywać operacji szacowania pracochłonności, czasu trwania projektów
informatycznych oraz ich budżetu przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń [Basu, 2014,
s. 178 – 187].
Proces estymacji kryteriów oceny projektów IT dotyczy niemal wyłącznie dojrzałych
organizacji, posiadających certyfikację CMMI (Capability Maturity Model Integration).
Przeprowadzenie procesu estymacji kryteriów oceny projektów informatycznych wymaga
dokonywania operacji na historycznych danych, więc organizacje, które dokonują szacowania
parametrów sukcesu powinny gromadzić informacje, wykorzystując je do celów raportowych.
Komórką odpowiedzialną za utrzymanie bazy realizowanych projektów jest PMO (Project
Management Office)1. Pomimo, że wiele organizacji zainteresowanych estymacją kryteriów
oceny projektów posiada zaawansowaną strukturę organizacyjną [Olejniczak, 2012, s. 32 –
36] problem szacowania parametrów z uwagi na liczbę projektów, które kończą się
niepowodzeniami, pozostaje wciąż aktualny.

1

PMO – zbieranie, organizacja, integracja danych: koszt (budżet, przekroczenia, pracochłonność, planowana,
rzeczywista), jakość (ilość błędów, przyczyna powstawiania, metoda naprawy), produkt (metryka wytwarzania,
język programowania, technologia), harmonogram (zadania i terminy realizacji, zmiany, przyczyny), postęp
projektu (rzeczywiste koszty, pracochłonność), dokumentacja (plany, specyfikacje, rejestry ryzyk) [Olejniczak,
2012, s. 32 – 36].
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2. Kontekst teoretyczny
Inżynieria oprogramowania dostarcza propozycje miar oraz metod i modeli estymacji
kryteriów oceny projektów informatycznych. Miary oprogramowania definiują:
 rozmiar SLOC (Source lines of code) – liczba linii kodu źródłowego, wielkość
oprogramowania; najstarsza technika wyrażania wielkości produktu informatycznego,
miara łatwa w użyciu,
 funkcjonalność FP (Function point) – punkty funkcyjne; złożoność funkcjonalna,
miara wielkości projektu, powstała w wyniku zaobserwowania niedoskonałości miar
wolumenowych w odzwierciedleniu złożoności systemu informatycznego, na
podstawie wymagań odbiorcy systemu obliczane są punkty funkcyjne odpowiadające
przyszłym funkcjonalnościom systemu, przypisując je do klas,
 architekturę OP (Object Points) – punkty konstrukcyjne; złożoność konstrukcyjna.
Oszacowanie rozmiaru budowanego produktu służy do estymacji pracochłonności
i czasu trwania projektów. Zdefiniowanie kryteriów oceny projektu wymaga zaawansowanej
wiedzy z zakresu inżynierii oprogramowania, wytwarzanego produktu oraz realizacji
podobnych inicjatyw. Obecnie wyróżnianych jest sześć podstawowych metod estymacji:
 estymacja przez analogię: subiektywna ocena estymującego, określana na podstawie
doświadczeń i dedukcji – różnic i podobieństw między danymi w zrealizowanych
projektach (ostateczny rozmiar oprogramowania, nakład pracy wymagany do
ukończenia projektu, czas realizacji i budżet uwzględniający poniesione koszty),
wybór przedsięwzięć odbywa się na podstawie szeregu kryteriów – różnice między
projektami nie mogą być większe niż 75% [Hill P., 2010, s. 89],
 metoda Delphi: estymacja wykonywana równolegle przez zespół ekspertów, niweluje
rozbieżności między opiniami, zespół ekspertów szacuje ten sam aspekt
przedsięwzięcia, wyniki są analizowane pod kątem zgodności szacunków; szacowanie
w przypadku rozbieżności jest powtarzane przez ekspertów w celu uzyskania
konsensusu,
 metoda bottom-up: estymacja kryteriów oceny dokonywana na poszczególnych
etapach realizacji oprogramowania i ich agregacja,
 metoda top-down: estymacja wykonywana na podstawie ogólnych własności
bazujących na doświadczeniach estymującego, wyniki estymacji są dzielone między
składowe,
 PERT (Program Evaluation and Review Technique): rozkład prawdopodobieństw
i przypisanie wag zdarzeniom pesymistycznym, realistycznym oraz optymistycznym
(analiza ścieżki krytycznej) dot. pracochłonności oraz czasu realizacji projektu
informatycznego, projekt w metodzie PERT jest przedstawiany w postaci diagramu
sieciowego [Czarnecka – Chrobot B., s. 1329 – 1336],
 modele parametryczne: estymacja wiążąca rozmiar oprogramowania z pozostałymi
atrybutami projektu np. pracochłonnością oraz czasem realizacji (możliwość kalibracji
na podstawie estymowanych i realizowanych projektów); do określenia związku
pomiędzy zmiennymi stosuje się repozytorium zakończonych projektów, które
powinno zawierać dane o przedsięwzięciach zbliżonych do szacowanego; wśród
gotowych rozwiązań parametrycznych (opartych na matematycznych i statystycznych
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podstawach, które umożliwiają implementację oraz wypracowanie narzędzia
informatycznego,
wspierającego
estymujących
w
procesie
szacowania)
wykorzystywanych do estymacji projektów informatycznych, wyróżniamy aplikacje:
oparte na regresji: COCOMO, fenomenologiczne: SLIM, heurystyczne: PRICE-S,
hybrydowe: SoftCost [Dejaeger i inn., 2012, s. 376].
Techniki oparte na wiedzy eksperckiej, analogii czy też modele parametryczne, ze
względu na ich ograniczoną skuteczność lub też złożoność ręcznych obliczeń motywują
badaczy do ciągłego poszukiwania nowych metod charakteryzujących się większą precyzją
estymacji [Linoff S., Berry M.J.A., 2011, s. 7].
3. Proces badawczy i wyniki badań
Metody eksploracji danych2 są oparte na matematycznych podstawach, więc
umożliwiają implementację aplikacyjną celem rozwiązywania problemów związanych
z prognozowaniem zasobów wymaganych do ukończenia projektu sukcesem. Algorytmy
eksploracji danych w zarządzaniu projektami informatycznymi mogą zostać wykorzystane do
rozwiązywania problemów, które pojawiają się w cyklu życia projektu informatycznego
[Szupiluk, 2013, s. 8 – 15].
Wraz z popularyzacją metod eksploracji danych, przeprowadzono badania z zakresu
zastosowania technik data mining3 do zarządzania projektami. Algorytmy data mining
wspierają proces planowania projektów informatycznych w zakresie estymacji:
 rozmiaru oprogramowania,
 pracochłonności,
 czasu realizacji projektu,
 kosztów realizacji projektu [Serra i Kunc, 2015, s. 55 – 65],
 zasobów niezbędnych do ukończenia projektu sukcesem,
 liczby błędów popełnianych w cyklu życia projektu,
 kosztów utrzymania projektu [Al-Hajj i Zraunig, 2018, s. 21 – 28] itp.
Powyższy zakres estymacji możliwy jest do sklasyfikowania wg kolejnych etapów cyklu
życia projektu informatycznego:
1. wstępna estymacja – szacowanie pracochłonności, budżetu oraz harmonogramu
projektu na etapie jego inicjacji lub planowania,
2. monitorowanie projektów – estymacja zasobów niezbędnych do ukończenia projektu
podczas jego trwania, opiera się ona na szacowaniu wskaźników metody EVM
(Earned Value Management),
3. jakość oprogramowania – predykcja liczby i wagi błędów zidentyfikowanych podczas
testów oraz czasu ich naprawy,
4. estymacja kosztów utrzymania systemów – szacowanie zasobów niezbędnych do
utrzymania systemu na podstawie potencjalnych zmian i liczby błędów.
2

Algorytmy eksploracji danych (data mining – dziedzina interdyscyplinarna łącząca statystykę, matematykę,
uczenie maszynowe i rozpoznawanie reguł) mogą zostać wykorzystane do rozwiązywania problemów, które
pojawiają się w cyklu życia projektu informatycznego, m.in. do wspomagania procesu decyzyjnego [Szupiluk,
2013, s. 8 – 15].
3
Data mining – techniki opisowe (scharakteryzowanie własności danych w zbiorze) i predykcyjne –
wnioskowanie na podstawie danych w celu estymacji przyszłych wartości.
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Z wymienionych estymacji zdecydowanie najpopularniejszą jest estymacja zasobów
niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy. Związane jest to z dużym odsetkiem
niepowodzeń w projektach oraz słabą jakością dostarczanych produktów końcowych.
Przyczynami tego zjawiska są głównie:
 niedokładna estymacja zasobów w fazie inicjacji oraz planowania przedsięwzięcia,
 nieefektywność istniejących narzędzi, technik i metod szacowania założeń.
Etap planowania i inicjacji odgrywa ważną rolę w procesie cyklu życia projektów
informatycznych. Proces estymacji kryteriów oceny projektów informatycznych: alokacji
zasobów, ustalania budżet, ustalania harmonogramu, powinien zostać dokonany już na
początkowym etapie planowania, który jest związany z prognozowaniem zasobów
niezbędnych do zakończenia inicjatyw sukcesem [Wateridge, 2016, s. 59 – 63].
Algorytmy eksploracji danych wspierające proces estymacji kryteriów oceny
projektów informatycznych mogą być stosowane w sektorze prywatnym oraz publicznym
niezależnie od profilu działalności. Kategorie opisowe definiują zakres merytoryczny –
własności danych pozyskanych w zależności od realizowanych projektów, natomiast
predykcja umożliwia wnioskowanie na podstawie zebranych danych.
Modele budowane na potrzeby realizacji prac badawczych powstawały na podstawie
algorytmów wywodzących się z regresji liniowej, uczenia maszynowego, sztucznej
inteligencji. Prace badawcze dotyczące zastosowania technik eksploracji danych do estymacji
zasobów projektowych przeprowadzane są na dwa sposoby, w zależności od zmiennej
wynikowej. Aplikacja algorytmów data mining realizowana jest w zastosowaniu do
problematyki kwalifikacyjnej oraz predykcyjnej.
Obecnie wykorzystywane bazy danych zawierają informacje o projektach
informatycznych prowadzonych przez różne organizacje, składają się z tysięcy historycznych
danych opisujących kryteria i parametry sukcesu projektów informatycznych, realizowanych
w różnych sektorach gospodarki [Alashwal i inn., 2017, s. 62 – 80]. Do najpopularniejszych
zbiorów wykorzystywanych przez badawczy do projektowania i testowania metod estymacji
kryteriów oceny projektów informatycznych, mających na celu wykorzystanie algorytmów
eksploracji danych w procesach predykcyjnych, należy:
 COCOMO (baza wykorzystana przez B. Boehma do opracowania modelu COCOMO,
zawiera dane o 63 projektach, które pochodzą z różnych organizacji),
 Albrecht (baza wykorzystana przez A. Albrechta, który specjalizował się
w wymiarowaniu wielkości oprogramowania; zawiera dane o 24 projektach z jednej
organizacji),
 SourceForge (baza zawiera dane o 320 000 projektów deweloperskich, jest
niewiarygodna, gdyż zebrane w niej dane nie są poddawane weryfikacji),
 ISBSG (Software Benchmarking Standards Group) (kompleksowa baza projektów
informatycznych, zawiera dane o ok. 6 000 projektach od organizacji z całego świata),
 NASA,
 USP05,
 Euroclear.
Podjęcie próby opracowania metody oceny projektów informatycznych związane jest
z wykorzystaniem technik eksploracji danych (pozyskanie, przygotowanie, analiza danych,
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interpretacja wyników i ocena rezultatów działań). Wybór metodyki następuje w wyniku
porównania dostępnych i najczęściej spotykanych w literaturze oraz wykorzystywanych
w praktyce metodyk procesowych eksploracji danych, tj. CRISP-DM, SEMMA (Sample,
Explore, Modify, Model, Assess), KDD Process (Knowledge Discovery Databases Process),
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
Tab. 1. Etapy w metodykach procesowych eksploracji danych

CRISP-DM

SEMMA

KDD Process

DMAIC

zrozumienie uwarunkowań

próbkowanie

czyszczenie danych

definiowanie

zrozumienie danych

eksplorowanie

wybór danych

pomiar

przygotowanie danych

manipulacja

eksploracja danych

analiza

modelowanie

modelowanie

schemat oceny

usprawnienie

ewaluacja i wdrożenie

ocena

prezentacja wiedzy

kontrola

Źródło: opracowanie własne na podstawie Alashwal i inn. (2017, s. 62 – 80).

W 2015 r. aż 85% projektów informatycznych z zakresu zastosowań technologii
BigData w rankingu 500 największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych (Fortune
500) zakończonych zostało niepowodzeniem. Przedsiębiorstwa, których projekty zostały
zakończone sukcesem wykazywały większą dojrzałość organizacyjną oraz skuteczne
podejście metodyczne [Witten i inn., 2017, s. 105 – 109]. Aktualnie 42% projektów jest
realizowanych przy wsparciu metodyki CRISP-DM, na drugim miejscu przedsiębiorcy
korzystają z metodyk opracowanych na własne potrzeby, natomiast kolejne miejsce ze
znanych metodyk zajmuje SEMMA (13%) i KDD Process, DMAIC (6%) (Shmueli i inn.
2017, s. 133 – 150). Założeniem metodyki CRISP-DM jest rozwój projektów na każdym
etapie ich cyklu życia. Wybierając metodykę do realizacji procesu badawczego wzięto pod
uwagę nie tylko jej popularność i sukcesy wdrożeniowe, ale także specyfikę i złożoność
zaplanowanych działań badawczych, konieczność klasyfikacji licznych kryteriów
wpływających na parametry sukcesu projektów informatycznych, różny poziom dojrzałości
organizacyjnej organizacji. Wśród zalet i przewagi metodyki CRISP-DM nad innymi
metodykami jest jej elastyczność i kompleksowość, doskonalenie procesu uczenia
algorytmów oraz podnoszenie jakości otrzymanych rezultatów. Natomiast metodyka DMAIC
i KDD Process jest zbyt ogólna – poszczególne etapy eksploracji danych w ramach tych
metodyk nie uwzględniają zaplanowanych działań w ramach pracy. Metodyka SEMMA różni
się od metodyki CRIPS-DM podejściem do szczegółowych opisów kroków eksploracji
danych, w metodyce nie przywiązuje się wagi do archiwizacji wiedzy, która zostanie
wygenerowana podczas eksploracji danych. Wobec powyższej analizy metodyka CRISP-DM
uznana została na najtrafniejszą do realizacji zaplanowanego procesu badawczego.
Kryteriami wykorzystanymi do konstrukcji metody są: wielkość projektu: czas
realizacji (pracochłonność w roboczogodzinach), liczba specjalistów, programistów,
zamawiający (wielkość organizacji), liczba osób zaangażowanych w realizację projektu,
charakterystyka projektu: sektor, typ projektu (rozwój nowego lub istniejącego systemu IT ,
utrzymanie istniejącego systemu IT, wdrożenie nowego systemu IT, integracja istniejących
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systemów IT), platforma sprzętowa, język programowania, gotowe rozwiązanie, klasa
wielkości, architektura, kierownik projektu IT (doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz
znajomość metodyk zarządzania projektami IT), ryzyko i zarządzanie ryzykiem (zespół,
organizacja, wymagania, kontrola, użytkownicy, złożoność projektu IT, posiadanie procedur
w przypadku zmaterializowania ryzyka), prowadzenie dokumentacji, częstotliwość
monitorowania ryzyka, ocena ryzyka przy zmianach w projekcie, wykonawcy (outsourcing),
wielkość przedsiębiorstwa, liczba równocześnie prowadzonych projektów, zespół projektowy
i jego kompetencje, a także metodyka zarządzania projektem (procedury administracyjne,
formalna np. Prince2, metodyka zwinna Agile, nieformalna bazująca na wiedzy
i doświadczeniach). Wyznaczonym kryteriom zostały przypisane wagi definiujące ich
istotność. Przy wykorzystaniu powyższych zmiennych możliwa jest estymacja kryteriów
oceny projektów informatycznych, konfiguracja na podstawie danych historycznych oraz
proces kalibracji.
Zarządzanie projektami informatycznymi w sposób skuteczny, czyli dostarczający
wypracowane rozwiązanie informatyczne do użytkowników zgodnie z przyjętymi
założeniami: harmonogramem, budżetem oraz jakością, dotyczy w szczególności estymacji
zasobów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć. Skuteczność oceny projektów
informatycznych określana jest wg prakseologii [Trocki, 2013, s. 59 – 62] jako miara
realizacji celu, zgodność rezultatów z założonymi celami. Zbadanie skuteczności metody
eksploracji danych do oceny projektów IT zostanie dokonane przez wyznaczenie wskaźników
definiujących podejście:
 ex post – odchylenie prognozy od rzeczywistej wartości (badanie aktualności
sformułowanego modelu ekonometrycznego): bezwzględny błąd predykcji, względny
błąd predykcji, średni względny błąd predykcji, średni kwadratowy błąd predykcji
(wskaźnik mierzący odchylenie rzeczywistych relacji zmiennej predykcji od
obliczonych prognoz). Szybki napływ informacji z danych empirycznych, które są
generowane podczas cyklu życia projektu informatycznego, pozwala na podstawie
wskaźnika określić, na ile skuteczna jest metoda i związany z nią model
ekonometryczny będąca podstawą predykcji, określenie dokładności sformułowanych
predykcji i na podstawie danych empirycznych badanie aktualności modelu
ekonometrycznego,
 ex ante – wyznaczenie możliwego błędu prognozy na etapie predykcji (wyznaczenie,
o ile prognozy są przeszacowane lub niedoszacowane), miara dokładności predykcji
statystycznych – tradycyjne kryteria błędu prognozy: średni (absolutny) błąd, moduł
błędu względnego (MRE), średni błąd kwadratowy i pierwiastek błędu
średniokwadratowego, średni względny błąd wielkości, średni moduł błędu
względnego (MMRE), względny błąd wielkości mediany (MdMRE), uzupełniającym
wskaźnikiem jest stosunek predykcji do wartości rzeczywistych (PRED).
4. Podsumowanie
Badanie czynników wpływających na sukces projektów informatycznych jest
uwarunkowane rozwojem technologii, udoskonalaniem metodyk zarządzania projektami oraz
metodyk wytwarzania, implementacji produktów (oprogramowania). Dostępne publikacje
dotyczą niemal wyłącznie szacowania parametrów sukcesu w sektorze przedsiębiorstw
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wdrażających rozwiązania informatyczne stosujących tradycyjne metody estymacji.
Opracowanie metody opartej na algorytmach eksploracji danych usprawni proces
przygotowania danych wejściowych, umożliwi eliminację błędów pojawiających się
w początkowej fazie oceny, a także wyeliminuje generowanie wyników odmiennych dla tych
samych algorytmów (problem błędnego określenia kryteriów oceny, wynika m.in.
z estymowania kryteriów oceny projektów informatycznych na podstawie niepełnej wiedzy
o produkcie końcowym, a także subiektywnych wytycznych kadry zarządzającej). Wdrożenie
metody zapobiegnie problemowi niedostatecznej weryfikacji problematyki projektowania
i planowania zasobów w aspekcie analizy ryzyka i materializacji zagrożeń prowadzących do
zaniechania realizacji projektów oraz ustandaryzuje podejście do estymacji kryteriów oceny
projektów informatycznych.
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Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania z zakresu przeglądu metod
i modeli zarządzania projektami. Dotychczasowa analiza literatury w obszarze zarządzania projektami
wykazała, że istnieje luka badawcza polegająca na braku spójnego podejścia w zakresie zarządzania
projektami w jednostkach administracji publicznej. Niedostatek metod zarządzania projektami
w sektorze publicznym stanowi podstawę do rozwijania badań w ramach dyscypliny nauk
o zarządzaniu dotyczących poszukiwania nowych instrumentów wspomagania decyzji kierowniczych
i budowania odpowiednich rozwiązań z zakresu zarządzania projektami. W niniejszym artykule
przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w ramach poszukiwania odpowiedzi na pytania
dotyczące zakresu i złożoności projektów oraz wykazania różnic między projektami realizowanymi
w sektorze prywatnym.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, administracja publiczna
Summary: This article propose the results of a survey on the review of project management methods
and models. The literature analysis to date in the area of project management has shown that there is
a research gap in the absence of a coherent approach to project management in public administration
units. The shortage of project management methods in the public sector is the basis for developing
research as part of the discipline of management sciences regarding the search for new instruments for
supporting management decisions and building appropriate solutions in the field of project
management. This article presents the results of research that was carried out as part of the search for
answers to questions about the scope and complexity of projects and demonstrating differences
between projects implemented in the private sector.
Key words: project management, public administration

1. Wstęp
A Guide to the Project Management Body of Knowledge [PMI, 2017, s. 4] definiuje
pojęcie projektu jako tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia
produktu lub usługi. Projekt jest charakteryzowany przez następujące kryteria:
 cel,
 tymczasowość,
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niepewność,
alokacja zasobów,
interesariusze [Schwable, 2014, s. 6 – 7],
Projekt jest rozpoczynany w celu rozwiązania problemu lub optymalizacji procesów,
które już istnieją [Richman, 2011, s. 48]. Projekty informatyczne realizowane w sektorze
publicznym różnią się od projektów realizowanych w organizacjach prywatnych. Różnice
dotyczą m.in. cyklu życia projektu informatycznego, planowania zasobów, zarządzania
komunikacją, jakością lub infrastrukturą [Kisielnicki, 2010, s. 149]. Na poniższym rysunku
(Rys. 1) zaprezentowano charakterystykę projektów realizowanych w administracji publicznej
(e-administracji). Przedstawiono informacje nt.: rodzajów projektów realizowanych
w różnych sektorach, różnic między projektami w sektorze publicznym, a prywatnym,
rezultatów zakończenia projektów, celu oceny projektów oraz kryteriów oceny projektów.

Rysunek 1. Specyfika projektów w sektorze publicznym i prywatnym
Źródło: opracowanie własne.

2. Kontekst teoretyczny
Jednostki administracji publicznej stoją w obliczu rosnącego zapotrzebowania na
świadczenie skutecznych, wydajnych i jakościowych usług. Zwiększanie świadomości
i kompetencji obywateli w zakresie ICT1 determinuje konieczność opracowania
strategicznego podejścia, wdrożenia zasad i sposobów funkcjonowania w ramach zarządzania
projektami. Kierownicy projektów powinni wykazywać się wiedzą, znajomością planowania
i zarządzania projektami w specyficznym środowisku jakim jest sektor publiczny. Projekt

1

ICT – Information and Communication Technologies, dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się
techniką przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej [Ministerstwo Rozwoju,
2017, s. 9].
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publiczny jest definiowany jako działanie podejmowane, zarządzane lub nadzorowane przy
wsparciu i finansowaniu ze środków publicznych [Trocki, 2009, s. 20]. Zmiany w kulturze
zarządzania strukturą publiczną powinny zachodzić wewnątrz jednostek administracyjnych,
gdyż zarządzanie projektami jest definiowane jako proces i realizacja strategii. Działania na
podstawie wytycznych, które nie są elastyczne i nie reagują na zmianę warunków
zewnętrznych, zależnych od czynności administracyjnych, utrudniają efektywne zarządzanie
projektami. Na poniższym rysunku (Rys. 2) zaprezentowano rodzaje projektów
realizowanych w sektorze publicznym w podziale na cel (projekty w zakresie wsparcia
procesów dedykowanych społeczeństwu lub projekty wspierające wewnętrzną pracę
jednostek administracji publicznej).

Rysunek 2. Projekty w administracji publicznej
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie identyfikacji różnic pomiędzy projektami realizowanymi w sektorze
prywatnym, a publicznym wyróżniono trzy przypadki. Poniżej zaprezentowano podejścia do
identyfikacji różnic i podobieństw pomiędzy projektami realizowanymi w jednostkach
administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym:
 w sektorach prywatnym i publicznym nie ma znaczących różnic wpływających na
podejście do realizacji projektów oraz zarządzanie w ich obszarze, wytyczne
dotyczące opracowywania harmonogramów, zasady zarzadzania projektami są
tożsame we wszystkich sektorach, niezależnie od sposobu ich finansowania,
 istnieją znaczne różnice pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym, które wynikają
z formalnego statusu organizacji publicznych,
 różnice wynikają na różnych płaszczyznach funkcjonowania jednostek, każdy
z realizowanych projektów powinien być zdefiniowany indywidualnie w zakresie
efektów, finansowania oraz trybu zarządzania projektem.
Powyższe podejścia do identyfikacji projektów – weryfikacji podobieństw i różnic
pomiędzy zarządzaniem w sektorze prywatnym i publicznym stanowiły podstawę do
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przeprowadzenia badań, których celem było poznanie opinii menagerów projektów nt.
złożoności działań w organizacjach.
3. Proces badawczy i wyniki badań
Proces badawczy składał się z następujących kroków:
 rozpoznanie założeń – wymiarów różnicujących projekty publiczne i sektorowe,
 opracowanie zagadnień dot. złożoności projektów realizowanych w sektorze
publicznym w stosunku do sektora prywatnego (ocena złożoności projektów),
 skierowanie ankiety do 40 respondentów z różnym doświadczeniem w zarządzaniu
projektami (wybranie kompletnych odpowiedzi od 22 managerów (14 świadczących
usługi dla podmiotów publicznych, 8 pracujących w przedsiębiorstwach). Wyniki
zostały zaprezentowane w poniższej tabeli (Tab. 1).
Tabela 1. Zróżnicowanie respondentów w zakresie doświadczenia/roli w realizacji
projektami
Doświadczenie
Rola respondentów
Liczba osób
Liczba osób
w realizacji projektów
w projektach
4
dyrektorzy biur/przedsiębiorstw
2
poniżej 1 roku
od 1 roku do 2 lat

5

kierownictwo projektów

3

od 2 lat do 5 lat

7

członkowie zespołu projektowego

16

powyżej5 lat

5

inna funkcja

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych



wynik oceny projektów publicznych w stosunku do projektów z sektora prywatnego,
zaprezentowany w poniższej tabeli (Tab. 2).

Tabela 2. Ocena projektów realizowanych w sektorze publicznym/prywatnym
Złożoność w sektorze
Złożoność w sektorze
Zarządzanie:
publicznym (l. osób)
prywatnym (l. osób)
9
13
interesariuszami
10
12
infrastrukturą
komunikacją

14

8

zasobami ludzkimi

13

9

ciągłością projektu

14

8

integralnością

13

9

kapitałem

13

9

czasem

16

6

ryzykiem

15

7

jakością

15

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci postrzegają projekty realizowane
w administracji publicznej jako bardziej złożone, niż te podejmowane w organizacjach
prywatnych. Respondenci wskazali, iż większą trudność w sektorze publicznym sprawiają
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następujące płaszczyzny zarządzania projektami: zarządzanie jakością, ryzykiem,
komunikacją, czasem oraz ciągłością projektu.
Respondenci zostali poproszeni o przedstawienie możliwych przyczyn
determinujących trudności związane z zarządzaniem projektami publicznym. Poniżej
zaprezentowano niektóre odpowiedzi:
 większa liczba interesariuszy, osób zaangażowanych w realizację projektu,
 krytyka ze strony społeczeństwa, większa odpowiedzialność za realizację działań,
 konflikt interesów, koneksje polityczne, uwarunkowania, które pozostają w opozycji
z efektywnym zarządzaniem projektami,
 wyższy poziom współzależności pomiędzy komórkami organizacji,
 działanie pod kontrolą mediów,
 zmiany uwarunkowań prawnych, rotacje pracowników w ramach zespołów
projektowych, mniejsza motywacja osób zaangażowanych w realizację projektów,
 realizacja projektów przez firmy zewnętrzne, konieczność zapewnienia efektywnej
współpracy zespołu projektowego zaangażowanego w proces realizacji zamówień
publicznych,
 kryteria zakupu i utrzymania infrastruktury w sektorze publicznym są wyższe niż
rozwiązania dostępne na rynku komercyjnym,
 oprócz kryterium ceny występuje szereg innych czynników determinujących
atrakcyjność projektu i wybór konkretnego oferenta lub rozwiązania.
4. Podsumowanie
Przeprwadzone badanie wykazało, że zarządzanie projektami publicznymi jest
bardziej złożone niż w innych sektorach. Administracja publiczna powinna stale rozwijać
procedury i metody zarządzania projektami, prowadzić efektywne szkolenia osób
odpowiedzialnych za zarządzanie oraz inwestować w rozwój kompetencji członków zespołów
projektowych. Realizując politykę wsparcia osób zaangażowanych w realizację projektów
w sektorze publicznym należy zwrócić uwagę, że mechanizmy obsługi klient – wykonawca są
inne niż w sektorze prywatnym (mniejszą rolę odgrywają zasoby materialne, większą jakość
obsługi, realizacja projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem). Komórki zaangażowane
w bezpośredni proces realizacji projektu powinny stale współpracować z biurem zamówień
publicznych, by proces wyboru oferenta był kontrolowany przez osoby bezpośrednio
zaangażowane w realizację projektu. Kluczową rolę powodzenia podejmowanych inicjatyw
w instytucjach publicznych odgrywa skuteczna komunikacja i zrozumienie treści przekazu.
W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego wśród menagerów
projektów celem wyszczególnienia różnic w zakresie realizacji projektów. Badania wykazały,
że projekty podejmowane w insytucjach publicznych są bardziej złożone i narażone na
niepowodzenie niż te, które są podejmowane przez inne organizacje.
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Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano metodę oceny projektów informatycznych
bazującą na kryteriach definiujących parametry czasu, budżetu oraz zakresu, a także czynności,
wykonane w ramach procesu badawczego, m.in. przegląd istniejących modeli weryfikujących sukces
projektów informatycznych. Temat doboru kryteriów wpływających na sukces w zarządzaniu
projektami IT jest aktualny i wciąż istnieje luka badawcza polegająca na braku spójnego podejścia do
określania sposobów definiujących sukces projektów. Do opracowania metody oceny kryteriów
projektów IT wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród kierowników projektów.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami IT, kryteria oceny, ocena projektu, sukces projektu IT,
wymiary i kryteria sukcesu
Summary: The article proposes a method for assessing IT projects based on criteria that define time,
budget and scope parameters, as well as actions performed as part of the research process, including
review of existing models verifying the success of IT projects. The topic of selection of criteria
affecting success in IT project management is current and there is still a research gap in the absence of
a coherent approach to determining ways to define project success. To develop a method for assessing
the criteria for IT projects, surveys conducted among project managers were used.
Key words: IT project management, evaluation criteria, project evaluation, IT project success,
dimensions and success criteria

1. Wstęp
Sposobem na określenie sukcesu projektów informatycznych jest zbadanie zgodności
parametrów – czasu, budżetu oraz zakresu [Badewi, 2016, s. 761-778], wartości
oszacowanych na początku podejmowania inicjatywy z wynikami osiągniętymi po wdrożeniu
projektu informatycznego. Powyższe parametry zależą od skuteczności podejmowanych
czynności zmierzających do realizacji celu – wdrożenia rozwiązania. Projekt może zostać
definiowany jako zakończony sukcesem nawet, gdy czas przeznaczony na jego realizację
uległ wydłużeniu lub inicjatywa pochłonęła większe niż zaplanowano środki budżetowe,
natomiast wdrożenie projektu przyniosło podmiotowi wdrażającemu satysfakcjonujące zyski
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[Harwardt, 2018, 24-51]. Ocena sukcesu projektu informatycznego powinna być mierzona
z perspektywy czasu, gdyż dopiero po wdrożeniu możliwym jest dokładne określenie jego
efektów. Proces doboru kryteriów oceny projektów IT powinien zostać przeprowadzony na
etapie planowania, gdyż od poprawnie wykonanej czynności określenia mierników sukcesu
projektu w początkowym okresie, zależy powodzenie podejmowanych inicjatyw
informatycznych.
Ocena projektu informatycznego w rozumieniu wielowymiarowości jest dokonywana
z różnej perspektywy, co oznacza, że projekty mogą być uznane za zakończone sukcesem,
nawet jeśli przekroczą założone parametry (akceptacja odchyleń od oszacowanych wartości
oraz czynników wpływających na sukces podejmowanych inicjatyw). Estymujący są zgodni,
iż dokładne oszacowanie parametrów sukcesu na początkowym etapie realizacji projektu, jest
trudne do wykonania, gdyż często zdarzają się okoliczności nieprzewidziane, które wpływają
na cykl życia projektu [Kylindri i inn., 2012, s. 212-223]. Ocena projektów na podstawie
nieprecyzyjnych oszacowań jest nieskuteczna, zwłaszcza, gdy dokonywana jest przez
estymujących, którzy są stronniczy, podejmujący decyzję w oparciu o subiektywne wytyczne
[Lech, 2013, s. 263-275]. Przykładem jest sytuacja w której według kierownictwa projekt
zakończony został sukcesem, lecz klient nie otrzymał satysfakcjonującego rozwiązania,
postrzegając rezultat jako niepowodzenie [Basten, 2011, s. 12-21]. Niedoskonałość metod
oceny projektów informatycznych w związku z modyfikacjami pojawiającymi się w trakcie
ich realizacji, determinuje badania nad określeniem kryteriów, które należy wziąć pod uwagę
jako punkt odniesienia do zakończonych wdrożeń [Davis, 2014, s. 189-201]. Obecnie istnieją
modele oceny projektów informatycznych, które prezentują holistyczne podejście do sukcesu
projektu informatycznego.
2. Kontekst teoretyczny
Projekty informatyczne realizowane w gospodarce różnią się na wielu płaszczyznach,
stąd opracowanie jednego, ogólnego modelu oceniającego podejmowane inicjatywy jest
trudne do zrealizowania. W ramach procesu badawczego przygotowano zestawienie oceny
kryteriów sukcesu, wniosków i wymiarów opracowanych przez wybranych autorów. Pytania
badawcze, które zostały postawione w ramach pracy, to:
1. W jaki sposób wdrożyć w praktyce opracowaną metodę?
2. Na których kryteriach oceny metoda powinien się opierać?
3. W jaki sposób opracowana metoda różni się od metod istniejących?
Odpowiedzi na powyższe pytania należy szukać w literaturze dotyczącej zarządzania
projektami informatycznymi oraz po wdrożeniu projektów, badając wypracowane rezultaty.
Porównanie modeli oceny kryteriów projektów informatycznych zostało przedstawione
w Tab. 1.
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Tabela 1: Porównanie modeli oceny kryteriów projektów informatycznych
Autor
Atkinson

Badewi

Basten,
Josten
i Mellis

Wymiary i kryteria sukcesu

Cele

Wnioski

uwzględnienie parametrów: czasu,
budżetu oraz zakresu projektu
informatycznego,
system informatyczny:
niezawodność, łatwość utrzymania,
dostosowanie do potrzeb,
korzyści dla organizacji:
skuteczność realizacji celów,
zwiększenie kapitału,
korzyści dla interesariuszy:
spełnienie wymagań, zaspokojenie
potrzeb, satysfakcja zespołu
sukces zarządzania projektem:
porównanie czasu oraz budżetu,
sukces poniesionych inwestycji:
korzyści, które zostały
wygenerowane dzięki realizacji
projektu, zwrot kosztów realizacji

opracowanie
nowego modelu
oceny kryteriów
projektów
informatycznych
(przestrzeganie
wyznaczonych
parametrów: czasu,
budżetu oraz
zakresu)

parametry sukcesu powinny
być mierzone po
zakończeniu projektu, gdyż
sukces można definiować
jedynie uwzględniając
długotrwałe rezultaty, które
są możliwe do
zaobserwowania po
wdrożeniu

badanie skutków
zarządzania
projektem,
zarządzanie
korzyściami

kryteria oceny: wymagania
funkcjonalne, wymagania
operacyjne, użyteczność,
wydajność, satysfakcja klienta,
przestrzeganie zasad planowania
projektów informatycznych

weryfikacja
skutków wdrożenia
projektów,
spełnienie
wymagań osób
planujących,
realizujących
projekt oraz
końcowych
odbiorców klientów
sukces projektu IT
jest zależny od
stylu zarządzania
kierownika
projektu

połączenie kryteriów
determinujących
powodzenie zarządzania
projektem
z osiągniętymi korzyściami
zwiększa
prawdopodobieństwo
zakończenia projektu
sukcesem
sukces projektu
definiowany jest z
perspektywy menadżerów
zarządzających
czynnościami
zmierzającymi do
zaspokojenia potrzeb
klienta, o sukcesie projektu
decyduje satysfakcja klienta

Blaskovics kryteria oceny: zachowanie
harmonogramu, budżetu, jakości,
dbanie o satysfakcję klienta oraz
pracowników

DeLone i
McLean

jakość informacji: dane są
zintegrowane, spersonalizowane,
system zachowuje standardy
bezpieczeństwa i prosty interface,
jakość systemu: niezawodność,

zaspokojenie
potrzeb rynku ecommerce (rynek
od 1992 zyskuje na
popularności,
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sukces projektów może
zostać osiągnięty nawet
w przypadku, gdy nie
wszystkie z parametrów
zostaną zachowane, jest
związany z cechami
kierownika projektu
i stylem jego zarządzania
wymiary: jakość informacji,
systemu i usług, stanowią
podstawę oceny sukcesu
projektu informatycznego;
kryteria są powiązane (np.
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Autor

Gable,
Sedera i
Chan

Lech

Ifinedo i
Nahar

Wymiary i kryteria sukcesu

Cele

Wnioski

dostępność, użyteczność,
usługi: zespół jest godny zaufania,
wspierający się wzajemnie,
rozliczalność: monitorowanie
przepływu informacji, liczba
wykonanych operacji, liczba
użytkowników,
użytkownicy: spełnienie wymagań,
monitorowanie stanu zaspokojenia
potrzeb,
korzyści: oszczędność czasu,
kosztów
rozwój pracowników: zdobywanie
wiedzy, wzrost produktywności
i efektywności
organizacja: usprawnianie
procesów biznesowych,
uzyskiwanie informacji
nt. dalszego rozwoju
jakość systemu: prosty interface,
użyteczność, spełnienie wymagań,
integracja z systemami
dziedzinowymi
sukces rozwiązania
informatycznego: osiągnięcie
celów organizacyjnych oraz
ekonomicznych,
sukces zarządzania projektem:
przestrzeganie oszacowanego
budżetu, czasu oraz specyfikacji
(funkcjonalności)
jakość systemu: elastyczność,
reagowanie na zmiany, prosty
interface, niezawodność, integracja
z systemami dziedzinowymi,
spełnienie wymagań
zamawiającego, użyteczność,
dostępność
organizacja: wsparcie
użytkownika, system szkoleń,
doświadczenie
i profesjonalizm, komunikacja,
przewaga konkurencyjna,
decyzyjność, efektywne
wykorzystywanie zgromadzonych
informacji,

rozbudowa modelu
wraz z rozwojem
systemów
informatycznych)

spełnienie wymagań
użytkowników, czyli
zapewnienie użyteczności
systemu powoduje
zwiększenie liczby
korzystających
z rozwiązania –
generowanie korzyści np.
ekspansja rynkowa),
korzyści (zyski) najczęściej
prowadzą do inwestowania
w rozwój systemu
model złożony jest z dwóch
części:
1) efekty: dot. rozwoju
pracowników oraz osiągane
przez organizację dot.
usprawniania procesów,
2) jakość przepływu
informacji oraz jakość
opracowanego rozwiązania

model
wielowymiarowy
możliwy do
wdrożenia (bazując
na
doświadczeniach
uzyskanych
podczas realizacji
poprzednich
inicjatyw)
badanie jakości
oprogramowania
oraz przestrzegania
parametrów
projektu
oszacowanych na
początku
inicjatywy
model oceny
kryteriów do
zastosowania
w systemach klasy
ERP
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sukces wytworzonego
rozwiązania w zakresie jego
jakości jest wartością
nadrzędną nad
zachowaniem czasu lub
budżetu

istotnym kryterium są
korzyści osiągnięte przez
organizację (zyski
finansowe),
mniej istotne są
umiejętności
i wiedza zdobywana przez
pracowników, systemy
klasy ERP są specyficznym
segmentem projektów
informatycznych,
zazwyczaj wdrożenie
realizowane jest
za pomocą gotowych
bloków funkcjonalnych, jest
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Autor

Karlsen
et al.

Liu et al.

Thomas i
Fernandez

Wateridge

Wymiary i kryteria sukcesu

Cele

rozwój pracowników:
kreatywność, zdobywanie wiedzy i
umiejętności, produktywność,
odpowiedzialność
system informatyczny został
skonstruowany zgodnie z
oczekiwaniami; użytkownicy są
usatysfakcjonowani; system
cechuje się niezawodnością oraz
przyczynia się do poprawy
wydajności realizowanych
procesów oraz wzrostu
konkurencyjności przez osiągania
celów strategicznych, taktycznych
oraz operacyjnych
kryteria oceny: spełnienie
wymagań interesariuszy,
osiągnięcie zaplanowanych celów,
przestrzeganie oszacowanego czasu,
efektywność w realizacji zadań,
utrzymanie wysokiej motywacji
pracowników
szacowanie czasu, budżetu oraz
zakresu
satysfakcja interesariuszy,
zgodność z wymaganiami,
zachowanie jakości,
sukces gospodarczy: ciągłość
działania, zgodność z celami
realizacja projektu powinna być
opłacalna, natomiast cele powinny
zostać osiągnięte na płaszczyznach:
strategicznej, operacyjnej i
taktycznej; interesariusze powinni
mieć zaspokojone potrzeby
związane z realizacją projektu

Wnioski
ono związane z mniejszą
elastycznością

identyfikacja
kryteriów istotnych
w sektorze
technologicznym

najważniejszymi
interesariuszami są
użytkownicy, więc
zaspokojenie ich potrzeb
powinno być głównym
kryterium oceny projektów
informatycznych

badanie efektów
wdrożenia przy
uwzględnieniu
możliwości
wystąpienia
konfliktów

brak zrozumienia
specyfikacji
w kolejnych fazach trwania
projektu znacznie utrudni
możliwość zakończenia
projektu sukcesem

wybór
najefektywniejszej
metody pomiaru
kryteriów oceny
projektów IT

model stanowi integrację
potrzeb interesariuszy

celem modelu jest
opracowanie
kryteriów istotnych
z perspektywy
osób
zaangażowanych
w proces realizacji
projektu

waga poszczególnych
kryteriów może ulegać
modyfikacjom wraz z
rozwojem systemu oraz w
zależności od jego rodzaju,
kryteria powinny być
uzgodnione na
początkowym etapie
realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Harwardt, 2018 na podstawie: Atkinson (1999), Badewi, (2016),
Basten i inn., (2011), Blaskovics, (2016), DeLone i McLean, (2003), Gablei inn., (2008), Lech, (2013), Ifinedo
i Nahar, (2006), Karlsen i inn., (2013), Liu i inn., (2011), Thomas i Fernandez, (2008), Wateridge, (2003).

Przyczyną problemu szacowania kryteriów oceny projektów informatycznych
wpływających na parametry sukcesu mogą być trudności wynikające z mierzalności
i obiektywnej oceny przez estymujących [Blaskovics, 2016, s. 261–281]. Perspektywa
sukcesu związana jest z warunkami akceptacji rozwiązania przez zespół projektowy oraz
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zadowolenie klienta [Harwardt, 2016, 29-54]. Podejście jest zgodne z wynikami uzyskanymi
przez innych twórców, którzy podkreślają znaczenie osób zaangażowanych w realizację
i odbiór projektu, szczególnie rozpatrywanych z perspektywy zachowania czasu
przeznaczonego na realizację projektu [Basten, 2011, s. 12-21]. Długoterminowa
i strategiczna obserwacja efektów po zakończeniu projektu ma szczególnie znaczenie dla
organizacji, ponieważ projekty w trakcie realizacji często podlegają zmianom i ewoluują
[Karlsen i inn., 2005, s. 525–540]. Metoda zaproponowana w ramach publikacji różni się od
istniejących metod określania kryteriów sukcesu projektów IT. Wśród autorów modeli
kryteriów oceny projektów informatycznych wyróżniono: Atkinsona (1999), DeLone
i McLean (2003), Thomasa i Fernandeza (2010) oraz Wateridge'a (2003). Model opracowany
przez Atkinsona powstał w celu zakwalifikowania kryteriów sukcesu w zakresie systemów
dot. wsparcia obsługi przepływu informacji – jest to główna różnica (model nie jest
uniwersalny). Atkinson zauważył różnicę w pomiarach sukcesu w trakcie trwania projektu,
tuż po jego zakończeniu oraz w trakcie okresu trwałości rozwiązania. Model opiera się na
definiowaniu korzyści dla interesariuszy. Model opracowany przez DeLone i McLean oparty
jest na jakości opracowanego rozwiązania, które można zmierzyć natychmiast po zakończeniu
projektu. Projekty, które mogą zostać zbadane przy wykorzystaniu modelu należą do grupy
e-commerce. Model Wateridge'a przyjmuje za kryteria sukcesu rentowność dla inwestora,
korzyści materialne dla twórców oprogramowania, a także osiągnięcie wcześniej
zdefiniowanych celów (budżet oraz ramy czasowe). Osiąganie celów biznesowych możliwe
jest w trzech obszarach (strategicznym, taktycznym i operacyjnym). Model Thomasa
i Fernandeza składa się z trzech wymiarów: Project Management Success, Technical Success
(kryteria dot. funkcjonalności rozwiązania) i Economic Success.
3. Proces badawczy i wyniki badań
Przeprowadzono badanie ankietowe wśród menadżerów zajmujących się w pracy
zawodowej oceną projektów informatycznych. Badania polegały na zdefiniowaniu przez
praktyków istotnych kryteriów weryfikowanych podczas podejmowanych inicjatyw
informatycznych. Badanie miało na celu wyodrębnienie najważniejszych kryteriów
determinujących zakończenie projektów sukcesem. Badanie przeprowadzono wśród
21 kierowników projektów informatycznych, którzy na co dzień zajmują się szacowaniem
kryteriów oceny projektów realizowanych w organizacjach. Celem badań była weryfikacja
najistotniejszych kryteriów wpływających na powodzenie projektów IT.
Wykonane badanie polegało na korelacji efektów kryteriów sukcesu z rezultatami
projektów i subiektywną oceną ekspertów. Model kryteriów sukcesu projektów IT został
opracowany przy zastosowaniu metody Gioia D. [Gioia i inn., 2012, s. 15-31]. Do
respondentów (kierowników projektów informatycznych, pracowników z sektora zarządzania
projektami) została skierowana ankieta dot. ich doświadczenia projektowego, struktury
organizacji w której pracują, odpowiedzialności, którą są obarczeni itp. Badania pilotażowe
rozpoczęły się pod koniec 2018 r., wzięło w nich udział 5 kierowników i osób z wyższych
szczebli zarządzania projektami w organizacjach. Badania pilotażowe miały na celu
dopracowanie kwestionariusza ankietowego. Badania główne zakończyły się w lipcu 2019 r.
Łącznie w badaniu wzięło udział 21 respondentów posiadających długoterminowe
doświadczenie w realizacji projektów, reprezentujących różne sektory gospodarki (przede
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wszystkim IT i e-commerce). Pierwszym etapem, było przypisanie kierowników projektów
do rodzaju realizowanych projektów informatycznych i uzyskanych doświadczeń, kolejnym
zagregowanie doświadczeń i przypisanie osób do odpowiednich kryteriów. W powyższy
sposób opracowano 15 kryteriów sukcesu projektu informatycznego. Kryteria zostały dobrane
w sposób, który umożliwia ich matematyczną implementację i pomiar. Wyszczególniono
cztery wymiary sukcesu - planowanie, rezultat, sukces wdrożenia oraz zarządzanie (Rys. 1).
Rezutatem przeprowadzonych rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych jest
opracowanie metody oceny projektów informatycznych. Wyznaczonym kryteriom oceny
należy przypisać wagi, definiujące ich istotność. Opracowana metoda będzie mogła wesprzeć
kierowników projektów informatycznych w zadaniu określania aspektów, na których powinna
być skupiona większa uwaga, by projekt miał możliwość odnieść w przyszłości sukces.
Wartością metody jest wsparcie kierowników w procesie tworzenia wizji projektu, jego
realizacji, ułożenia planu działania. Kierownicy mogą przyjąć dogodną perspektywę
oceniania projektów IT, a także zmieniać taktykę działania zgodnie z potrzebami np. stosując
dodatkowe kryteria. Zastosowanie metody potwierdziło, że parametrami sukcesu jest czas,
budżet oraz jakość tworzonego rozwiązania.
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Rysunek 1: Schemat oceny kryteriów projektów informatycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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4. Podsumowanie
W pracy zaprezentowano ujęcie literaturowe, zagadnienia szacowania kryteriów oceny
projektów informatycznych, dokonano przeglądu istniejących rozwiązań. Kryteria sukcesu
opracowane w ramach badań empirycznych składają się na trzy poziomy: planowania,
wdrażania i kończenia projektu. Skuteczność metody może zostać zbadana za pomocą
modelowania równań strukturalnych. Prezentowane badania podlegają ograniczeniom – np.
w zakresie doboru próby badawczej (kierownicy projektów IT). Badania udowodniły, że
zaproponowana metoda uzyskuje dużą skuteczność i z powodzeniem może być wdrożona
w praktyce, wspierając proces oceny i wyboru kryteriów sukcesu w organizacjach z różnych
sektorów gospodarki.
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Streszczenie: W dzisiejszych czasach jedną z bardziej pożądanych wartości i potrzeb na świecie jest
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie jest pojęciem jednoznacznym, występuje ono w różnych
dyscyplinach naukowych i w każdej kładzie się nacisk na inne wymiary. Najogólniej według słownika
języka
polskiego
bezpieczeństwo
to
„stan
niezagrożenia,
spokoju,
pewności”
[http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=4125 dn. 28.11.2019], a więc to ono daje poczucie stabilności,
porządek, a w pewnym sensie również inne kwestie przychodzące z czasem – szczęście, rozwój.
Jednakże często słyszy się o strachu, bezradności i czyhających niebezpieczeństwach. Aby zaradzić
takim zjawiskom tworzy się pewne instytucje i używa się różnych instrumentów.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, społeczność lokalna, współpraca, obywatel
Summary: Nowadays, security is one of the most desirable values and needs in the world. Safety is
not an unequivocal concept, it occurs in various scientific disciplines and each emphasizes different
dimensions. Generally speaking, according to the Polish language dictionary, security is a "safe, calm,
confident" state, so it gives a sense of stability, order, and in a sense also other issues that come with
time - happiness, development. However, you often hear about fear, helplessness and lurking dangers.
To remedy such phenomena, certain institutions are created and various instruments are used.
Keywords: security, local community, cooperation, citizen

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej można ująć w bezpieczeństwie publicznym,
które według Encyklopedii PWN określa „ogół warunków i instytucji chroniących życie,
zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa
przed
zjawiskami
groźnymi
dla
ładu
prawnego”
[http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3876790/bezpieczenstwo-publiczne.html dn. 28.11.2019].
To właśnie ono umożliwia poprawne funkcjonowanie społeczności na wszystkich szczeblach,
poczynając od krajowego, a kończąc na gminnym.
Niezaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa powoduje, że mieszkańcy oraz inwestorzy
nie chcą funkcjonować w danym mieście i wyjeżdżają tam, gdzie bezpieczeństwo jest na
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wyższym poziomie. Najczęściej robią to osoby aktywne i wyżej wykształcone, co w dalszej
przyszłości może przełożyć się na spowolnienie wzrostu gospodarczego i występowanie
pewnych patologii. W Polsce przede wszystkim działania dotyczące bezpieczeństwa są
ukierunkowane na zapobieganie. Tworzy się pewne programy, które szeroko ujmują
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Realizacja projektów z zakresu zapobiegania
i przeciwdziałaniu pewnych negatywnych zjawisk nie byłaby możliwa, gdyby nie istniała
współpraca z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami
lokalnymi (w tym także z sektora prywatnego) [Serafin T., Parszowski S. Bezpieczeństwo
społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa
2011, s. 13-15].
Instytucje i jednostki społeczne angażują się w pewne projekty, które śmiało można
nazwać inicjatywami społecznymi, które z kolei można ujmować w różnoraki sposób. Oprócz
władz lokalnych, regionalnych i krajowych do inicjatyw włączają się instytucje prywatne,
organizacje pozarządowe oraz organizacje dotyczące działalności obywatelskiej.
Współcześnie pokłada się wielkie nadzieje na wyraźną poprawę bezpieczeństwa
w społecznościach lokalnych poprzez takie współprace (szczególnie te długoterminowe).
Aktywność w takich działalnościach staje się podstawowym czynnikiem wszelkiego rozwoju.
Inicjatywa oraz aktywna działalność obywateli, obejmująca rozwiązywanie problemów
społeczeństwa, jest niezbędnym elementem państwa demokratycznego. Do najważniejszych
procesów, które można zaobserwować w wyniku aktywności społecznej są: działalności
organizacji pozarządowych, zaangażowanie społeczeństwa wobec transformacji
(państwowych i europejskich), zaangażowanie społeczeństwa w życie polityczne państwa
[ http://www.pci.lt/inicjatywa.shtml dn. 28.11.2019]. Odpowiedzialność za swój los, potrzeby
społeczności lokalnej i wszechobecna aktywność determinują powstawanie pozarządowych
inicjatyw społecznych.
Do głównych grup działalności obywatelskiej zalicza się: straż obywatelską,
wolontariat i inicjatywę lokalną. Pierwsza z nich może być wynikiem współpracy z policją
i programami rządowymi albo i nie. Obywatele tworząc taką organizację, chcą uczestniczyć
w obronie mieszkańców danego obszaru (najbliższego otoczenia). Mogą interweniować
bezpośrednio, gdy zajdzie zagrożenie i w krytycznych sytuacjach prosić o pomoc policję,
bądź od razu wzywać policję i powstrzymywać się przed interwencją. Powoływanie się takich
grup powinno wynikać z inicjatywy społeczności lokalnej, która zgłasza taką potrzebę.
Ponadto instytucje publiczne powinny starać się wspierać takie przedsięwzięcia, by także
pogłębiać współpracę z mieszkańcami.
Straż obywatelska może mieć charakter formalny bądź nieformalny. Mogą również
i otrzymują często wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony władz samorządowych
i policji. Taki straże mają możliwość włączenia się do realizacji powiatowych programów
bezpieczeństwa na terenie, na którym działają [Urban A., Bezpieczeństwo społeczności
lokalnych, Oficyna Wydawnicza Łoś graf, Warszawa 2011, s. 193-194]. Co więcej
rozwiązania prawne działają na korzyść występowania takich ugrupowań społecznych. Do
najważniejszych należą: obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie osoby na
gorącym uczynku, pomoc policjantowi, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, prawo do
tworzenia stowarzyszeń, obowiązek współpracy Policji z organizacjami społecznymi. Co
więcej, oprócz wyżej wymienionych działań straże obywatelskie mogą np. prowadzić
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obserwację w miejscach o wysokiej bądź zagrożonych przestępczością, pouczać
mieszkańców w sprawach dotyczących zasad prawidłowej ochrony mienia zarówno
własnego, jak i wspólnego; propagować bezpieczne i zgodne z prawem zachowania;
inspirować do działań innych i organizować akcje dotyczące bezpieczeństwa sąsiedzkiego.
Rosnąca liczba takich patroli obywatelskich sprawiła, że Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt ustawy o strażach obywatelskich. Dobrym
przykładem na działania takiej straży są mieszkańcy Spychowa (województwo warmińskomazurskie), gdzie taka inicjatywa się przyjęła. Była wynikiem potrzeby ujęcia włamywaczy
do placówek handlowych i domków letniskowych w tejże gminie. Większości z mieszkańców
nie było stać na dodatkowe ubezpieczenia, stąd postanowiono założyć grupę, która będzie
pilnować najbardziej zagrożonych miejsc. Mieszkańcom udało się wyeliminować problem
kradzieży i włamań. Przestępstwa z roku na rok malały (z 304 przestępstw w 2001 roku do 78
przestępstw w 2006 roku), co można uznać za sukces. Miało to ogromny wpływ na poprawę
bezpieczeństwa tej społeczności. Kolejnym sukcesem było rozprzestrzenianie się tej
inicjatywy na inne sąsiadujące gminy. [Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 113-115]. W 2003 roku w Spychowie
powstało Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”, które prężnie działa w zakresie
maksymalizowania bezpieczeństwa na terenie gminy, poprzez społeczne patrolowanie
miejscowości - w porozumieniu z lokalną Policją członkowie tego Stowarzyszenia własnymi
samochodami (bez zwrotu kosztów paliwa) każdej nocy patrolują okolice Spychowa. Dzięki
m.in. tym działaniom Gmina Świętajno zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie
"Bezpieczna Gmina" [Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Oficyna
Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 113-115].
Kolejną grupą działającą (nie tylko) na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
jest wolontariat. Obejmuje on bezpłatną, dobrowolną i świadomą inicjatywę na rzecz
określonej bądź całej społeczności. Wolontariuszem może zostać każdy, kto spełnia warunki,
by móc działać przy danym projekcie. Ponadto wolontariusze również uczestnicząc
w różnych akcjach, nadzorują nad bezpieczeństwem grup dzieci czy ludzi starszych, stają się
wówczas opiekunami.
Ważną formą aktywności społeczeństwa jest również inicjatywa lokalna. Jedną
z wielu kwestii, którą się zajmują uprawnieni mieszkańcy stanowią sprawy dotyczące
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Społeczność lokalna wówczas składa wniosek
o realizacje zadania publicznego za pośrednictwem podmiotów, w których działają,
najczęściej w organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach, fundacjach, itp. W takim
rodzaju aktywności często ujawniają się działacze społeczni, którzy pracują na rzecz
wspólnoty obywatelskiej. Występuje zazwyczaj w interesie społeczności lokalnej danego
obszaru.
Jedną z działalności na rzecz bezpieczeństwa prowadziło Stowarzyszenie Instytut
Zachodni i działające w jego ramach Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
w Poznaniu. Projekt nosił tytuł "Bezpieczeństwo - wspólna sprawa", który miał na celu
podniesienie świadomości oraz bezpieczeństwa. W ramach projektu przygotowano m.in.
szkolenia dla nauczycieli, konkursy, festyn. Realizacja przypadła na województwo
wielkopolskie. W projekcie zaplanowano takie działania informacyjno-edukacyjne, jak:
szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast
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do 25 tys. mieszkańców nt „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Konkurs pt „Lekcja z BRD”
dla nauczycieli szkół na najciekawszy i oryginalny scenariusz zajęć z zakresu BRD, który
musi być powiązany z nauczanymi przedmiotami w szkole., konkurs fotograficzny pt
„Niebezpieczne miejsca w moim otoczeniu”, w którym dzieci i młodzież z pomocą rodziców
i nauczycieli sfotografowali niebezpieczne miejsca w swoim otoczeniu inne. Projekt ten był
współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego
Programu
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
[wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/386930.html
28.11.2019]. Jak każde przedsięwzięcie
społeczne potrzebował wsparcia.
Inicjatywa lokalna może się przerodzić w działania międzynarodowe i odwrotnie.
Przykładem takiego zjawiska może być „fillia” Stowarzyszenia Partnerstwo Dla
Bezpieczeństwa Drogowego. Jest ona inicjatywą non-profit na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Członkami są przedstawiciele trzech sektorów: biznesu, organizacji
pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) oraz administracji rządowej. Partnerstwo te
powstało z pomysłu i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie.
Główna działalność zawiera się m.in. w kampanii pt. „Bezpieczny start w życiową podróż.
Foteliki samochodowe dla niemowląt” Koncentruje się ona na problemie przewożenia oraz
prawidłowego zabezpieczenia noworodków w fotelikach samochodowych dla dzieci.
W listopadzie z okazji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpocznie
się szereg działań mających na celu wzrost wiedzy i świadomości o prawidłowym
zabezpieczaniu niemowląt w pojazdach.
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest
bardzo ważne. Może ujawniać się poprzez pomoc organizacyjną, merytoryczną, finansową,
a nawet promującą kampanie ze strony rządu, samorządów i instytucji prywatnych.
Przykładem wzmacniania takich inicjatyw może być program rządowy „razem bezpieczniej”,
który łączy działania wyżej wymienionych partnerów, a w szczególności organizacji
społecznych. Głównymi celami tego programu są: wzrost bezpieczeństwa w Polsce, wzrost
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, zapobieganie przestępczości
i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań
administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami
pozarządowymi i społecznością lokalną, poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego
do Policji i innych służb działających rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
[http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/ 28.11.2019].
Podsumowując, każda nawet najmniejsza aktywność społeczności lokalnej jest
korzystna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających dane miasto. Co więcej,
bez współpracy z organizacjami rządowymi, prywatnymi i Policją trudno byłoby się im
przetrwać i zorganizować wszystkie przedsięwzięcia. Potrzeba zarówno informacji
merytorycznych oraz finansów, co może być główną barierą tworzenia takich działalności,
aczkolwiek rząd i inne jednostki są chętne do wspierania ciekawych i istotnych projektów na
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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1. Wstęp
Komunikacja marketingowa w XXI w. staje przed niezwykle trudnym wyzwaniem,
jakim jest dotarcie do konsumenta znajdującego się w dynamicznej, przeładowanej bodźcami
rzeczywistości. Ewolucja cywilizacji informacyjnej, charakteryzująca się rosnącą wartością
informacji dla społeczeństwa, a także zwiększeniem jej dostępności [Adamczewski, 2018],
skutkuje również coraz bardziej widocznym zmaganiem się społeczeństwa informacyjnego
z nadmiarem przetwarzanych danych, prowadzącym do przeciążenia informacyjnego
i dyskomfortu jednostki [Batorowska, Klepka, Wasiuta, 2019]. Jednocześnie wytworzony
w ten sposób szum informacyjny niejako „znieczula” jednostkę na efektywny odbiór
docierających do niej treści. Marki szukają zatem sposobu na wyróżnienie się na tle innych,
konstruując m.in. przekazy reklamowe, które są zdolne wzbudzić u odbiorców emocje na tyle
silne, by potrafiły zwrócić ich uwagę i być może nawet zaistnieć na dłużej w ich
świadomości. Reklamy te wzbudzają często emocje niepożądane lub spotykają się ze
znacznym sprzeciwem, wywołanym przekroczeniem pewnego progu wrażliwości
konsumentów na poruszane tematy. Określa się je wówczas mianem kontrowersyjnych.
Warto zauważyć, iż istnieją motywy powszechnie uznawane za kontrowersyjne (np. erotyzm
lub przemoc), jednak zdarza się, że pozornie niewinne kreacje reklam stają się bodźcem
wywołującym skrajne emocje, co skutkuje wyraźnym spadkiem sympatii klientów
i wiarygodnością marki lub nawet idącym za tym spadkiem zysków ze sprzedaży. Dlatego też
jest to działanie obarczonym wysokim ryzykiem. W celu ograniczenia tego ryzyka
podejmowane są próby identyfikacji czynników, które determinują kontrowersyjność spotów
reklamowych. Jednocześnie zaś od dawna już zauważa się przesuwanie granicy tolerancji
pewnych treści, którego przyczyną jest ich „spowszednienie” [Gorbaniuk i Stołecka, 2009].
Percepcja i ocena spotu zależna jest jednak od wielu czynników, w tym cech
demograficznych odbiorcy, znajomości marki i jego stosunku do niej, a nawet ostatnich
wydarzeń w jego życiu lub w jego otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie na wartości
kulturowe stanowiące jedną z relatywnie niezmiennych podstaw kształtowania się postaw
konsumenckich wobec produktów i ich form promocji, w tym tych o tematyce
kontrowersyjnej. Wnioski oparto na literaturze przedmiotu oraz na wynikach
przeprowadzonych badań własnych.
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2. Pojęcie kontrowersji i jej rodzaje
W celu dokładnego zrozumienia problemu, warto przyjrzeć się bliżej pojęciu
kontrowersji i reklamy kontrowersyjnej. Według słownika języka polskiego PWN
kontrowersję rozumie się jako rozbieżność opinii, będącej skutkiem sporów [sjp.pwn.pl,
25.10.2019]. Ten sam słownik definiuje reklamę jako działanie, które ma na celu nakłonienie
potencjalnych klientów do nabycia określonych dóbr lub skorzystania z usług [sjp.pwn.pl,
26.10.2019]. Co ważne, skuteczność reklamy określa to czy potrafi zwrócić uwagę na
prezentowany obiekt lub czy kreuje popyt na niego w konkretnej grupie docelowej
[Michalczyk, 2014]. O ile więc definicji reklamy jest wiele, przy wyjaśnianiu tego pojęcia
najczęściej wyróżnia się fakt, iż prezentowana informacja o ofercie ma charakter komunikatu
perswazyjnego [Witek, 2018]. Ten fakt ma największe znaczenie w rozumieniu zagadnienia
reklamy kontrowersyjnej, bowiem o ile sama perswazja jest sztuką niezwykle trudną, o tyle
w opisanych warunkach szumu informacyjnego zdaje się być niemal niemożliwa. To właśnie
rodzi cienką granicę, za którą znajduje się reklama kontrowersyjna. Można ją zdefiniować
jako działania marketingowe, które promują określone produkty i usługi w sposób budzący
skrajne emocje stojące w opozycji do panujących w danym społeczeństwie norm i obyczajów
[Nieżurawski i Sobków, 2015].
W kreacji przekazów reklamowych można wyróżnić trzy elementy kontrowersyjne,
determinujące rodzaj kontrowersji występujący w konkretnej reklamie. W swojej publikacji
Chlebiej [2017] podaje, iż kontrowersyjny w przekazie może być:
 sam produkt,
 sposób prezentacji produktu,
 kontekst, w jakim przedstawia się produkt.
Przykładowo, plakat reklamujący stojącą na stoliku butelkę napoju można uznać za
neutralny, jednak jeśli w spocie reklamowym napój ten będzie piła w wyzywający sposób
skąpo ubrana modelka, granica dobrego smaku może już zostać przekroczona. Z drugiej
strony, jeśli napój ten będzie zawierał alkohol, dla niektórych odbiorców jego prezentacja
nawet w niewinnej formie, może budzić sprzeciw.
O ile kontrowersyjność produktu w wielu przypadkach zależy od wielu czynników,
o tyle istnieją pewne konteksty uznawane za kontrowersyjne przez zdecydowaną większość
odbiorców. W raporcie badawczym dotyczącym tematów kontrowersyjnych w reklamie
Topolska [2012] przywołuje niektóre z nich, w tym m.in. erotykę, śmierć, wulgarność,
przemoc czy religię.
Można więc stwierdzić, że istotą treści kontrowersyjnych w reklamie jest niezgodność
z powszechnie przyjętą opinią społeczną na poruszany temat, przełamanie tabu, często
drastyczne wyolbrzymienie elementu w sposób przyciągający uwagę widza, zatrzymujący ją
i wzbudzający w nim silne emocje. Niemniej jednak zdarza się, że wykorzystanie któregoś
z powyższych tematów jest niejawne, metaforyczne. Bywa również, że kontrowersyjna
kreacja nie stanowiła głównego elementu reklamy lub nawet nie była zamiarem jej twórców.
Zatem, jednoznaczne określenie kontrowersyjności danej reklamy jest największym
wyzwaniem w kreacji i odbiorze przekazów reklamowych o takiej tematyce.
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3. Rola kultury w procesie kształtowania postaw konsumenckich
Bezsprzecznie jednym z czynników, które mają ogromną siłę oddziaływania na
konsumenta, jest kultura. Jak zauważył Kotler [2017], istnieją pewne wartości kulturowe,
które cechuje wysoka zdolność przetrwania i brak podatności na działania marketingowe.
Jeżeli zatem to czynniki kulturowe warunkują zachowania konsumenckie, warto umieścić je
na wejściu procesu kreowania oferty rynkowej, w tym reklamy produktów i usług.
Mitchel [Zięba, 2010; cyt. za: Mitchel, 2000] definiuje kulturę jako pewien zbiór
nabytych wartości i przekonań wspólnych dla określonej grupy społecznej, które warunkują
sposób działania i postrzegania jednostek tej grupy. Słusznie zatem zauważa Patrzałek [2004],
że zrozumienie i zdefiniowanie rzeczywistości możliwe jest dzięki poznaniu jej kontekstu
kulturowego. Warto zauważyć, że kontekst ten zmienia się w obliczu megatrendu, jakim jest
globalizacja konsumpcji. Jednakże, integracja w tym procesie często dotyczy jedynie
materialnej części kultury, czyli wytworów człowieka niż jej niematerialnej strony,
składającej się z przekonań, wartości i sposobów postępowania. Łatwiej jest bowiem
„dopasować” wytwory obcej kultury do swojej lub niejako je „przyjąć”, niż zmienić głęboko
zakorzenione w kulturze przekonania i wartości, dlatego też wartości wyznawane przez różne
kultury mają wciąż ogromny wpływ na postrzeganie produktów, w tym produktów
globalnych. Definiując [Janas, 2018] wartość jako coś ważnego, cennego, czemu przypisuje
się cechy pozytywne i do czego się dąży, można zatem stwierdzić, że istotą kultury jest zbiór
elementów materialnych i niematerialnych, które oddziałują na jednostkę w społeczeństwie,
kształtując jej tożsamość i pozwalając jej dokonywać satysfakcjonujących wyborów. Ponadto,
jest to jedno z najważniejszych uwarunkowań otoczenia konsumenta. Należy więc
uwzględniać kulturę i wartości kulturowe w procesie kreacji informacji, jakie docierają do
konsumentów oraz w interpretacji ich reakcji na zastane bodźce, bowiem ma to ogromną
wartość dodaną do procesu kreowania działań marketingowych organizacji.
Istnienie różnic w postrzeganiu i preferencjach produktów i związanych z nimi
instrumentów marketingowych wiąże się z istnieniem postaw konsumenta, definiowanych
przez Wojciszke [2019, s. 200] jako „względnie trwałą tendencję do pozytywnego lub
negatywnego wartościowania przezeń danego obiektu”. Postawy te mają istotne znaczenie,
ponieważ w silny sposób determinują dalsze działanie konsumenta, np. dokonanie zakupu lub
chociażby rekomendację marki innym konsumentom.
Rozumiejąc w tym przypadku wspomniany „obiekt” jako reklamę należy pamiętać, że
konsumenci oceniają zarówno każdy jej element osobno, jak i reklamę jako całość, a co za
tym idzie ich odczucia wobec produktu mogą być diametralnie różne od postrzegania
kontekstu jego przedstawienia. Istotne jest, że konsumenci mogą być nieświadomi różnic
występujących w ich ocenie obiektu. Wiąże się to z wyróżnianiem postaw jawnych
i utajonych. Postawy jawne (deklaratywne) określa się jako powstające w wyniku procesu
myślowego, w pełni świadome i możliwe do opisania, zaś postawy utajone oparte są na
skojarzeniach, powstają automatycznie i w sposób nie zawsze uświadomiony [Wojciszke,
2019].W literaturze zwraca się uwagę na źródło postaw utajonych, którym są przeszłe
doświadczenia związane z dzieciństwem konsumenta, specyficznymi przekazami
kulturowymi, emocjonalnymi przeżyciami lub nawet działaniem bodźców podprogowych
[Hyla, Baran, Pilch, 2017].
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Skoro więc postawy utajone w dużym stopniu kształtowane są przez przeżycia ze
wczesnego dzieciństwa, nacechowane wartościami i przekonaniami typowymi dla
poszczególnych kultur, kształtowanie oferty promocyjnej powinno w znacznym stopniu
odpowiadać tym wartościom, by zwiększyć prawdopodobieństwo wywołania pozytywnej
postawy konsumenta względem obiektu. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorstwa poznają
znaczenie wartości kulturowych dopiero wtedy, gdy zostaną one przez nie naruszone,
a konsekwencje takiej nieświadomości mogą wpędzić markę w znaczne problemy finansowe
lub wizerunkowe na dłuższy czas.
Ze względu na powyższe, zaobserwowano powstanie metody dokonywania
segmentacji rynku, nazywanej segmentacją na podstawie wartości [Olejniczuk-Merta
i Garbarski, 2017]. Zakłada ona, że poznanie i zrozumienie uznawanych wartości i motywacji
działania na drodze systematycznych badań i mierzenia trendów socjokulturowych pozwoli
wyjaśnić zachowania konsumenckie poprzez zaobserwowanie sposobu, w jaki owe wartości
i motywacje kształtują postawy konsumentów wobec oferty rynkowej i w rezultacie wpływają
na ich realne działania.
4. Metodologia badań
Celem przeprowadzonego badania była obserwacja postaw respondentów różnych
narodowości wobec kontrowersji w reklamie na wybranym rynku oraz wskazanie różnic
między tymi postawami. Postawiono następujące pytania badawcze:
 Jak rozumie się pojęcie kontrowersji w różnych kulturach?
 Jakimi wartościami kierują się poszczególne kultury?
 W jaki sposób wartości kulturowe wpływają na rozpoznanie i ocenę treści
kontrowersyjnych w materiałach reklamowych?
Badanie przeprowadzono metodą ankietową, stacjonarnie oraz przy pomocy mediów
społecznościowych, zaś stosunek respondentów, którzy brali udział w badaniu internetowo
wobec pozostałych wynosi 1:2. Ze względu na założenie, że to narodowość jest elementem
różnicującym respondentów, próby nie ograniczały żadne kryteria wstępne takie jak np. wiek,
płeć czy wykształcenie.
Wystandaryzowany kwestionariusz składał się z trzech części:
 Pierwsza obejmowała pytania otwarte dotyczące rozumienia kontrowersji i tematów
stanowiących dla respondentów tabu oraz pytań jednokrotnego wyboru, w których
respondenci zaznaczali na czterostopniowej skali ważności istotne dla nich wybrane
wartości (miłość, tradycja, zabawa, niezależność, religia, luksus, prestiż, szacunek,
seks i kariera),
 druga część oparta została o pięć reklam wideo – respondent oglądał materiał, po
czym oceniał go w skali od -3 do 3, zaznaczał wartości, jakie dostrzegł w materiale
i udzielał odpowiedzi na pytanie o kontrowersyjność reklamy wraz ze wskazaniem
dostrzeżonych elementów kontrowersyjnych,
 trzecią stanowiła krótka metryczka.
Ze względu na postawiony cel wyniki analizowano zarówno ilościowo jak
i jakościowo, próbując znaleźć wśród respondentów każdej narodowości charakterystyczne
tendencje dotyczące ich systemu wartości dokonując ich porównania. Do badania wybrano
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reklamy marek czekolad i wyrobów czekoladowych ze względu na powszechność
występowania tego produktu oraz jego względną neutralność.
5. Analiza i interpretacja wyników badania
W badaniu wzięło udział 109 osób reprezentujących łącznie 24 narodowości.
Najliczniejszą grupę stanowili Turcy i Ukraińcy, w dalszej kolejności Polacy, Meksykanie
i respondenci z Azerbejdżanu. Uzyskano również pojedyncze odpowiedzi od mieszkańców
Białorusi, Chin i USA. Pod względem płci próba rozłożyła się równomiernie, zaś pod
względem wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku studenckim, jednak najstarszą
osobą była respondentka w wieku 63 lat.
Wśród wyników z pierwszej części kwestionariusza pojawiło się zarówno wiele
odpowiedzi o zróżnicowanej konotacji. W wielu przypadkach uznano, że kontrowersja jest
zjawiskiem dotyczącym kwestii politycznych, międzynarodowych i międzykulturowych,
a także, że źródłem i nośnikiem takich tematów są media. Najczęstszymi synonimami słowa
kontrowersja, wskazywanymi przez respondentów, były słowa „dyskusja”, „kłótnia”, „spór”
lub też „różnica zdań”, niejednokrotnie padało również określenie „walka”. Jednocześnie
respondenci często używali określeń odnoszących się do:
 czasu: „długi”, „przedłużający się”, „powtarzający się”,
 charakteru: „zaogniony, „prowokacyjny”, „emocjonalny”, „nieakceptowalny”,
„irracjonalny”,
„stojący
poza
standardami,
normami”,
ekstremalny”,
„niekomfortowy”, „nowy”.
Niejednokrotnie zauważano, że kontrowersja dotyczy zjawisk nowych, dotąd
nieznanych w danym środowisku, lub też znanych, ale nieakceptowanych, uznawanych za
gorsze, nieodpowiednie, niepasujące. Zwracano również uwagę na fakt, że są to zwykle
zdarzenia lub opinie, które balansują na granicy szacunku wobec drugiego człowieka,
respektowania lub łamania jego wolności osobistej, wyznaczonych granic. Jeżeli chodzi
o kwestię tabu, ok. 36% respondentów nie uważa żadnego z tematów za tabu lub też nie
przyznaje się do tego. Pozostałe osoby w większości wskazywały na takie tematy jak seks,
religia, przemoc, a także szeroko pojęte problemy społeczne i gospodarcze (pojedyncze osoby
za tabu uznają również tradycję, kłamstwo lub śmierć). Zatem, można wyróżnić pewne cechy
wspólne tematów tabu, takie jak uniwersalność (zagadnienia te mogą dotyczyć każdej osoby,
każdego społeczeństwa) lub powszechność (są one znane i omawiane niemal na całym
świecie). Co więcej, znacznie oddziałują one na ludzi, budząc niezwykle silne emocje i mogą
przybierać różne formy, niekiedy skrajne i wykluczające się (np. odłamy religijne
i polityczne).
Ze względu na istotność wybranych wartości dla poszczególnych narodowości, można
zauważyć zarówno pewne prawidłowości, ale także znaczne różnice występujące między
nimi. Istnieją wartości cenione wysoko niemal przez wszystkie kultury, takie jak miłość (96%
wskazań) czy szacunek (88% wskazań). Według ogółu badanych, najmniej ważne są religia
i luksus (niemal co 3 z narodowości nie przywiązuje wagi do religii, a tylko 8% wskazało ją
jako „bardzo ważną”, nikt zaś nie wskazał na luksus). Zazwyczaj tradycja i niezależność
uchodzą za bardzo ważne wartości, jednakże Francuzi, Brazylijczycy, Irakijczycy i Gruzini
nie przywiązują do nich tak dużej wagi. Każda z narodowości ma natomiast odmienne
podejście do prestiżu, poczynając od Duńczyków, którzy jako jedyni nie przywiązują do
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niego wagi, aż po Chińczyków, Irakijczyków i Wietnamczyków, którzy cenią go bardzo
wysoko.
Biorąc pod uwagę powyższe, wśród podanych 24 narodowości można wyróżnić
następujące grupy, w których nacje mają podobny stosunek do każdej z wybranych wartości.
Tabela 11 Podział narodowości według wyznawanych wartości
Narodowość
Istotne wartości
Ukraińska, grecka, egipska, Miłość, niezależność, szacunek,
1
turecka
kariera
Duńska, francuska,
2
Miłość, niezależność, szacunek
amerykańska
Azerbejdżańska, białoruska,
Miłość, tradycja, zabawa,
3
polska
niezależność, szacunek, kariera
Kazachska, niemiecka,
Miłość, zabawa, niezależność,
4
włoska, meksykańska
szacunek
Brytyjka, brazylijska,
Miłość, zabawa, niezależność,
5
hiszpańska, węgierska,
szacunek, kariera
portugalska

Nieistotne wartości
Luksus, prestiż
Religia, luksus, prestiż
Religia
Religia, luksus, prestiż
Religia, luksus

Źródło: Opracowanie własne.

Jednakże, deklarowane przez respondentów odpowiedzi stanowią jedynie teoretyczną
bazę, która została empirycznie sprawdzona poprzez porównanie powyższych wyników
z wynikami odpowiedzi na kolejne pytania z kwestionariusza, dotyczące prezentowanych
reklam.
Wśród materiałów wideo znalazły się następujące reklamy:
 Milka – Time Machine Christmas Commercial,
 M&Ms – Danny DeVito Human Super Bowl Commercial,
 Ferrero Rocher – Ambassador’s reception UK,
 Galaxy Chocolate – Audrey Hepburn Ad,
 Poulain 1848 Chocolate Ad.
Zapytani o ogólną ocenę reklamy, respondenci wyróżnili Milkę, której średnia ocena
nie spadła poniżej 0. Jednocześnie reklamy Ferrero i Poulain wzbudzały najbardziej
różnorodne odczucia, od wysoce negatywnych po bardzo pozytywne oceny. Wśród założeń
badania znalazło się przypuszczenie, że respondentom wyznającym konkretne wartości
łatwiej będzie je odnaleźć w danej reklamie niż pozostałym. Jak się okazuje, grupa 3, która
wysoko ceni sobie niezależność, odnajdowała ją w prawie każdej reklamie, z kolei grupa 8,
dla której nie jest ona istotna, odnalazła ją tylko w jednym wideo. Z drugiej strony, ważną dla
grupy 8, a nieistotną dla grupy 3 religię odnaleziono tylko w jednej reklamie (choć
w przypadku grupy 3 wskazania dokonał jedynie co 3 respondent). Jednakże, grupa 1, która
wyżej ceni karierę niż prestiż, znacznie częściej odnajdowała ten ostatni w prezentowanych
materiałach. Jednocześnie grupa 7, dla której ma on duże znaczenie, odnalazła go tylko
w jednej z reklam. Warto jednak podkreślić, że ilość wskazań w każdej grupie rosła, jeżeli
panowało ogólne przekonanie wśród narodowości, że dana reklama porusza wskazaną
tematykę.
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Innym założeniem był związek między pozytywnymi emocjami względem reklamy
a znajomością i pozytywnym stosunkiem do samej marki. Badanie pokazało, że respondenci
mający pozytywny stosunek do marki zwykle oceniali ją wyżej niż pozostali. Zatem,
znajomość marki ma znaczenie przy kształtowaniu postaw wobec jej komunikatów
reklamowych.
W pytaniu o kontrowersyjność reklam badani wskazali, że każda z reklam zawiera
pewne elementy kontrowersyjne (najmniej dostrzeżono ich w reklamie Milki i Galaxy
Chocolate, zaś najwięcej w wideo Poulain). W przypadku reklam o najmniejszym stopniu
kontrowersyjności wskazywano na brak poszanowania tradycji i komercjalizację religii,
a także fakt oszukiwania dziecka (Milka) oraz na hańbiące zachowanie kobiety
i wykorzystanie wizerunku zmarłej aktorki (Galaxy). Reklama Poulain w oczywisty sposób
zwracała uwagę wykorzystaną tematyką seksualną, dosadność i uprzedmiotowienie kobiety.
Nie ma wątpliwości, że odwołanie w komunikatach reklamowych do wartości
ważnych dla respondenta może przyczynić się do tego, że oceni on reklamę wyżej niż
pozostałe. Z pewnością również dobre skojarzenia z całą marką mają swoje odbicie w ocenie
jej materiałów promocyjnych. Jednakże, zastosowanie przy tym elementów kontrowersyjnych
może osłabić pozytywny stosunek wobec treści reklamowych, zwłaszcza, gdy naruszone
zostaną wspomniane wartości.
6. Wnioski z badania
Rozumienie pojęcia kontrowersji niezależnie od kraju pochodzenia jest podobne,
a w zdecydowanej większości respondenci zauważają jego negatywną konotację. Co więcej,
określają ją jako trudną do ukrycia i budzącą silną emocje, przez co mogącą wpływać na
przekonania i działania jednostek i całych grup. Ponadto, kontrowersja i tabu są ze sobą
nierozerwalnie złączone, a źródłem kontrowersji jest rozbieżność w poglądach i gotowość do
podjęcia dyskusji lub jej brak. Niemniej warto zauważyć, że możliwe postawienie jest tezy
mówiącej, iż jeśli temat stanowi tabu, nie oznacza to jeszcze, że jest to temat ważny dla danej
grupy. Wybrane do badania przykłady pokazały również, że bardzo rzadko zdarza się
sytuacja, w której przedstawiony obiekt jest zupełnie neutralny.
Tworzenie komunikatów reklamowych nie powinno polegać jedynie na unikaniu
tematów drażliwych. Istnieją bowiem wartości cenione przez ogół społeczeństw, zatem
możliwe jest dokonanie podziału rynku światowego na mniejsze, homogeniczne grupy, które
kierują się tymi samymi wartościami i co za tym idzie, podobnie reagują na komunikaty
marketingowe. Umożliwienie takiej klasyfikacji pozwala wówczas na dokonanie segmentacji
rynku na podstawie wyznawanych wartości kulturowych. Celem takiej segmentacji jest
odwołanie się do źródeł postaw konsumenckich. Ponadto, poruszanie w przekazach
reklamowych tematów szeroko cenionych, jest bezpiecznym sposobem na zachowanie
spójności komunikacji marketingowej marek w globalnych kampaniach reklamowych.
Z drugiej strony, jeżeli marki decydują się na wykorzystanie kontrowersyjnych motywów
w swoich kreacjach reklamowych, powinien być to zabieg uzasadniony i starannie
przygotowany, wiele bowiem zależy nie tylko od sposobu odbioru reklamy przez
konsumentów, ale i od reakcji marki na ten odbiór. Niemniej jednak stosowanie segmentacji
na podstawie wartości jest uzasadnione, natomiast temat kontrowersji w reklamie powinien
być dalej badany.
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22. KRYZYS UKRAIŃSKI A PRZEMYT BRONI- UWAGI I REFLEKSJE
Marika Sokół
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
E-mail: marika.sokol@wp.pl
Streszczenie: Artykuł analizuje problematykę przemytu broni. Autorka koncentruje się na kwestiach
związanych z handlem bronią na obszarze kryzysu ukraińskiego oraz przepływem uzbrojenia między
stronami konfliktu. Punktem wyjściowym rozważań są geneza oraz przebieg kryzysu na Ukrainie.
Wyzwanie, jakie stanowi rosyjska agresja na Ukrainie, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność
i trwałość mechanizmów współpracy i obniżania zagrożeń, w tym kontroli zbrojeń.
Słowa klucze: Rosja, Ukraina, bezpieczeństwo, przemyt broni

1. Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami jednego z największych wyzwań
w sferze bezpieczeństwa od czasu zakończenia zimnej wojny. Konflikt na Ukrainie pochłonął
dziesiątki tysięcy ofiar i może doprowadzić do zniszczenia wszystkiego, co z wysiłkiem
osiągnięto w ciągu ostatnich 30 lat w ramach budowy struktur bezpieczeństwa
kooperatywnego. Aneksja Krymu dokonana przez Rosję na początku 2014 r. nie była
wydarzeniem, które chwilowo za trzęsło bezpieczeństwem europejskim, a początkiem
destabilizacji regionu oraz całego obszaru euroatlantyckiego. Momentem przełomowym,
którego konsekwencje ponosi obecnie nie tylko Ukraina, która nieprzerwanie od 2014 r.
boryka się z problemem wspieranego z zewnątrz separatyzmu, ale cała społeczność
międzynarodowa postawiona przed faktem dokonanym: otwartym konfliktem na terenie
Europy.
Tak przedstawiona sytuacja problemowa prowadzi do powstania głównego problemu
badawczego, który brzmi: w jaki sposób kryzys na Ukrainie wpływa na poziom
bezpieczeństwa w kontekście proliferacji broni? W celu odpowiedzi na główne pytanie
badawcze, sformułowano następujące pytania szczegółowe: jakie były przyczyny i przebieg
konfliktu na Ukrainie? W jakim stopniu kryzys na Ukrainie rozwinął przemyt broni
w regionie?
W związku z tym, iż niniejsze rozważania stanowią złożoną strukturalnie całość,
w pracy zostało wykorzystano wiele metod właściwych dla nauk społecznych – metody
porównawcza, studium przypadku, analiza historyczna, analiza treści, jak również analiza
i krytyka piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Krytyczna analiza przedstawionego tam
materiału pozwoliła wyodrębnić część wartościową pod względem merytorycznym dla
niniejszego opracowania. Uzyskane informacje pozwoliły na przygotowanie niniejszego
opracowania.
2. Historyczne uwarunkowania konfliktu
Na temat genezy działań podjętych przez Federację Rosyjską i samego przebiegu
konfliktu powstało wiele opracowań i publikacji. Większość analityków skupia się na
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działaniach zbrojnych podjętych od 2014r. Jest to wybiórcza analiza, bowiem konflikty czy
wojny nie wybuchają z dnia na dzień. Działania zbrojne są konsekwencją długoterminowych
celów oraz działań. Aby uzyskać pełny obraz konfliktu, należy przeanalizować wewnętrzne
i zewnętrzne uwarunkowania sprzyjające jego rozwojowi na przestrzeni kilkunastu lub
kilkudziesięciu lat (a w niektórych przypadkach w szerszym aspekcie historycznym).
Genezy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego należy szukać w historii. Pierwotnie
terytorium Ukrainy przedstawiało „historyczny krajobraz” pomiędzy polskim, rosyjskim
i osmańskim imperium [Panek, s.9] . W toku swoich dziejów obszar dzisiejszej Ukrainy był
miejscem zamieszkiwanym przez różnorodne etosy i grupy etniczne. Był widownią
przemieszczeń i migracji ludności, przemieszczania się różnych kultur. Jako teren
wieloetniczny, przez lata Ukraina była zaprzeczeniem integralnego imperium.
Problemem związanym z kształtującą się tożsamością ukraińską był fakt, iż w toku
procesów historycznych na ziemiach ukraińskich nie wykształcił się samodzielny organizm
państwowy o określonych granicach wyznaczających historyczne terytorium Ukrainy. Przez
stulecia w ukraińską historię wpisany był brak własnych struktur państwowych i uzależnienie
od sąsiadów. Ziemie obecnej Ukrainy w ciągu swojej historii znajdowały się pod kontrolą
rożnych organizmów politycznych czy też inaczej mówiąc były częściami kilku państw: Rusi
Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Litwy, Rzeczpospolitej, a później odrodzonej
Rzeczpospolitej Polskiej, Rosji carskiej i Związku Radzieckiego, a także Austro-Węgier
i Cesarstwa Tureckiego. Od połowy XVII w., aż do 1991 r., poza krótkim okresem
niepodległości w latach 1917–1920 stanowiła w większości cześć organizmu politycznego
rządzonego przez Moskwę. Z powodów historyczno-kulturowych najsilniejsze więzi
ekonomiczne, komunikacyjne i gospodarcze łączyły Ukrainę z Rosją.
Mimo aktywności ruchów nacjonalistycznych przez następne 70 lat nie udało się
zbudować ukraińskiej państwowości. Powodów fiaska starań należy dopatrywać się
istniejącym podziale społeczeństwa ukraińskiego, pokrywający się z podziałem
geograficznym na zorientowany na Rosję wschód kraju oraz zachodnią część
proniepodległościową. Co istotne, podział ten przetrwał rozpad ZSRR. Przez ponad dwie
dekady niepodległości pozostawał w swoistej politycznej hibernacji, co było możliwe
wskutek prowadzonej, przez władze ukraińskie, polityki wielosektorowej. Wraz z zerwaniem
z tak definiowaną strategią polityczną nastąpiło, przy wydatnej pomocy strony rosyjskiej,
odmrożenie istniejących różnic oraz podziałów [Jakubowski 2008, s. 100-120; Kaczyńska
2014, s. 175-185]. Analizując rozwój wydarzeń na Ukrainie, większą uwagę należy zwrócić
na czynnik historyczny kształtujący świadomość elit, ale również determinujący te elity do
określonych działań, o czym poniżej.
3. Kryzys ukraiński- przebieg i okoliczności
Analizę konsekwencji konfliktu na Ukrainie, zwłaszcza w obszarze reżimu zbrojeń,
warto rozpocząć od krótkiej charakterystyki jego przebiegu. 16 lipca 1991 roku ukraiński
parlament przyjął Deklarację suwerenności państwowej Ukrainy. W referendum
niepodległościowym, przeprowadzonym 1 grudnia 1991 r., wzięło udział 84,18% wyborców,
z których 90,32 % głosowało za niepodległością. Jednak najniższy wynik uzyskała Republika
Autonomiczna Krymu – 54,19% głosów, dla porównania obwód doniecki uzyskał 76,85%,
a ługański 83,86% [http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/499101.shtml].
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Ukraina powstała jako państwo o dużym obszarze terytorialnym z olbrzymim
potencjałem przemysłowym, wydobywczym oraz rolnym. Jednak zróżnicowanie
narodowościowe, co za tym idzie budzące wśród części społeczeństwa dążenia
nacjonalistyczne poszerzało grono oponentów. Echem odbijała się również słaba kondycja
ekonomiczna państwa oraz brak perspektyw rozwoju. Sytuacja gospodarcza pogłębiła
podziały w kraju: jedna strona przyczyn doszukiwała się w nieudolności rządów w Kijowie,
druga – wpływach i hamowaniu reform przez Federację Rosyjską. e jedna strona –
nieudolność rządów w Kijowie, druga – wpływy i hamowanie reform przez Federację
Rosyjską. Efektem rosnących wewnętrznych napięć był przełom określany mianem
pomarańczowej rewolucji, trwającej od 21 listopada 2004 r. do 23 stycznia 2005 r. Liderzy
opozycji Wiktor Juszczenko i Julia Tymoszenko nawołali do obywatelskiego
nieposłuszeństwa, jako wyrażenie wątpliwości co do uczciwie przeprowadzonych wyborów.
Naturalną konsekwencją wygranej opozycji było obranie kursu prozachodniego.
Jednak sukces nie został wykorzystany w sposób satysfakcjonujący społeczeństwo, w którym,
w wyniku braku reform, odżyły dawne antagonizmy. Nastąpił wzrost popularności
organizacji nacjonalistycznych, zwłaszcza na zachodzie Ukrainy. Dobitnym przykładem
marszu po władzę jest partia Swoboda, która w wyborach w 2004 r. uzyskała ok. 1% głosów,
by w wyborach parlamentarnych w 2012 r. otrzymać ponad dziesiecioprocentowe poparcie
(10,44% = 2 129 906 głosów), co dało jej piąte miejsce. [Pawlak, s.276]. Fiasko
pomarańczowej rewolucji skutkował zwycięstwem w kolejnych wyborach parlamentarnych
w 2006r. prorosyjskiej Partii Regionów, a w wyborach prezydenckich w drugiej turze
wyborów prezydenckich Wiktor Janukowycz wygrał z Julią Tymoszenko, uzyskując 48,95%
głosów, w tym w Republice Autonomicznej Krymu i na wschodzie Ukrainy ponad 80%
[Tamże].
Nowo wybrany Prezydent, jak nie trudno było się domyśleć, dążył do zacieśnienia
stosunków z Moskwą, czego dowodem stało się przedłużenie dzierżawy baz marynarki
wojennej Rosji na Krymie aż do 2042 roku. W zamian Kijów otrzymał rabat na ceny
rosyjskiego gazu do 2020 roku [Lakomy, s.15]. Jednocześnie Janukowycz chciał
kontynuować politykę integracji europejskiej. Moskwa, która nie zamierzała dopuścić do
podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, z jednej strony wywierała
naciski poprzez hamowanie ukraińskiego eksportu do Rosji, z drugiej zaś w listopadzie 2013
roku Moskwa zaproponowała Ukrainie szereg wspólnych projektów gospodarczych,
dotyczących takich zagadnień, jak energetyka jądrowa, przemysł lotniczy i kosmiczny.
Przykładowo, zgodnie z tymi sugestiami, oba kraje miały nawiązać współpracę przy
produkcji samolotów Antonow [Lakomy, s.15-16].
Działania Rosji doprowadziły do zawieszenia przygotowań do podpisania umowy
stowarzyszeniowej przez Ukrainę. Decyzja rządu ukraińskiego wywołała gwałtowne protesty
społeczne w Kijowie i miastach zachodniej Ukrainy. Przerodziły się one następnie
w długotrwałą okupację centralnego placu w Kijowie, Majdanu Niepodległości, nazwanego
w wyniku tych demonstracji Euromajdanem. Była to największa fala gwałtownych protestów
zwolenników integracji z Unią Europejską od czasu „pomarańczowej rewolucji” (2004/2005).
W ten sposób nastąpił całkowity zwrot polityczny i w rezultacie utrata władzy przez obóz
rządzący w konsekwencji zajść na ulicach Kijowa. Nastroje jednak nie dotyczył całego
społeczeństwa Ukrainy. Wspominany podział miał teraz odrodzić się ze wzmożoną siłą i stać
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się zarzewiem kolejnego buntu i protestów tym razem drugiej, prorosyjskiej strony
Wschodniej Ukrainy i Krymu.
Zwycięstwo rewolucji Euromajdanu spowodowało wzrost tendencji separatystycznych
na Krymie, na którym większość mieszkańców stanowią Rosjanie. Przy udziale swoich wojsk
stacjonujących w bazie marynarki wojennej w Sewastopolu, Rosja wsparła secesję Krymu,
zamieszkałego w większości przez Rosjan (58,5%). 16 marca na Krymie odbyło się
referendum, w którym 96,8% spośród 83,1% biorących udział w głosowaniu mieszkańców
Krymu
opowiedziało
się
za
przystąpieniem
do
Federacji
Rosyjskiej
[https://www.rada.crimea.ua/referendum/resultaty#]. Dwa dni później (18 marca) prezydent
Rosji Władimir Putin podpisał z władzami Krymu i Sewastopola umowę dotyczącą włączenia
tych dwóch podmiotów w skład Federacji Rosyjskiej. Jeśli wierzyć rosyjskim badaniom
opinii publicznej, 92% Rosjan poparło tę decyzję. Umowa ta po zakończeniu procesu
ratyfikacyjnego weszła w życie 21 marca 2014 r. [Zięba, s.19]
W wyniku obalenia Wiktora Janukowycza również na południowo-wschodniej
Ukrainie wybuchły tendencje separatystyczne. W kwietniu 2014 przerodziły się
w konfrontację militarną między ukraińskimi siłami bezpieczeństwa a separatystami
prorosyjskimi, którzy 6 kwietnia 2014 proklamowali suwerenność Donieckiej Republiki
Ludowej oraz 27 kwietnia 2014 Ługańskiej Republiki Ludowej. W obu samozwańczych
Republikach Ludowych w dniu 11 maja 2014 zorganizowano referenda dotyczące statusu
republik, w których obywatele opowiedzieli się według wyników zaprezentowanych przez
separatystów, za ich niezależnością i inkorporacją w skład Federacji Rosyjskiej. W tym
momencie rząd Jaceniuka de facto utracił kontrolę nad wschodnią Ukrainą.
Rozejm osiągnięto na spotkaniu grupy kontaktowej, która w Mińsku podpisała
protokół o zawieszeniu broni. Formalnie weszło one w życie 5 września 2014.Szybko okazało
się, że owe porozumienie nie przynosi pożądanych rezultatów. Na obszarach objętych
kryzysem, zaczęło dochodzić do walki. Sytuację uspokoił dopiero rozejm osiągnięty w lutym
2015r. w Mińsku, określany jako Mińsk II. Wydarzenia na Ukrainie jednak zaprzeczają
skuteczności ustaleń. Nadal miały miejsce incydenty zbrojne, w tym np. użycia artylerii bądź
naruszania przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze. W ich wyniku tylko 5 kwietnia
2015 roku zginęło 6 żołnierzy ukraińskich. W związku z tym w marcu i kwietniu pojawiały
się doniesienia o planach wznowienia ofensywy przez rebeliantów w kierunku zachodnim. Co
ciekawe, równolegle dochodziło do starć miedzy poszczególnymi frakcjami działającymi
w Donbasie. Świadczyły o tym walki, jakie trwały w mieście Antracyt między oddziałami
Ługańskiej Republiki Ludowej a kontrolującymi dotychczas miasto siłami Kozaków
[Lakomy, s.23]. Innymi słowy, porozumienie z Mińska pozwoliło na częściową deeskalację
konfliktu, ale nie zainicjowało procesu pokojowego z prawdziwego zdarzenia. Wręcz
przeciwnie, wiele wskazywało na to, iż była to jedynie przerwa przed kolejną odsłoną
wzmożonych walk na wschodzie Ukrainy, czego przykładem były napięcia na Morzu
Azowskim.
4. Kryzys ukraiński a proliferacja broni pokonfliktowej
Na skutek kryzysu ukraińskiego perspektywy reżimów kontroli zbrojeń, porozumień
rozbrojeniowych oraz dotyczących środków budowy zaufania znacznie się pogarszają. Pod
znakiem zapytania są średnioterminowe perspektywy amerykańsko-rosyjskich rokowań
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w sprawie redukcji broni jądrowej. Niepokój wzbudzają zapowiedzi Rosji dotyczące
rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Krymu oraz naciski ze strony Moskwy na
Waszyngton w sprawie planów rozwoju obrony przeciwrakietowej w Europie. Konflikt na
Ukrainie obnażył niską wiarygodność mechanizmów wielostronnych gwarantujących
bezpieczeństwo w postaci deklaracji wielkich mocarstw. Niewątpliwym zaprzeczeniem
owych gwarancji jest omawiany tutaj kryzys ukraiński. W 1994r. Rosja, USA i Wielka
Brytania podpisały Memorandum Budapesztańskie, zabezpieczające suwerenność
i integralność terytorialną Ukrainy [Tekst zob.: www.cfr.org/nonproliferation-arms-controland-disarmament/budapest-memorandums-security-assurances-1994/p32484/20/2015]. Brak
respektowania tych zapisów przez jednego z sygnatariuszy słusznie wzbudza obawy co do
skuteczności podobnych instrumentów wzmacniających system nieproliferacji broni
w przyszłości.
Siłowe przejęcie władzy i związany z tym wybuch konfliktu na Ukrainie z jednej
strony doprowadziły do załamania gospodarczego, z drugiej zaś zaburzyły funkcjonowanie
systemu bezpieczeństwa. Według danych udostępnionych na portal www.infosecurity24.pl,
szacuje się, że ukraińscy cywile mają w swoich rękach prawie 4,5 miliona sztuk broni,
z czego jedynie 1,3 miliona to broń posiadana zgodnie z prawem. Pozostałe sztuki to broń
nielegalna, zakupiona na czarnym rynku lub przywieziona z Donbasu. Głównych źródeł
proliferacji broni w tym państwie należy doszukiwać się lukach prawnych, niejasnych
przepisach dotyczących rejestru broni, ale nade wszystko przemycie transgranicznym [Soboń,
s.20].
Zwłaszcza ten ostatni element rozwija się od lat 90. Konflikt w byłej Jugosławii oraz
w Mołdawii skutkował powstanie nowych szlaków przemytniczych, a miejscem szczególnej
aktywności handlarzy broni była Odessa. Działania separatystów z związku z kryzysem na
Krymie wzmogły ów proceder. Federacja Rosyjska czynnie wspierała bojowników,
dostarczając im broń przez niestrzeżoną wschodnią granicę Ukrainy [Soboń. S.21].
Ciekawym i zaskakującym jest wzrost handlu między stronami konfliktu. Jak donoszą
media, powołując się na dane SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute),
handel bronią między pastwami zwiększa się z roku i na rok i jest na poziomie dwukrotnie
większym niż za czasów prorosyjskiego Janukowycza. By zrozumieć logikę owej
zwiększonej wymiany, należy podkreślić, że wobec wartości wojskowego eksportu z Ukrainy
w 2016 roku w wysokości 528 mln, to Rosja odbiera blisko 1/3 dostaw uzbrojenia z Ukrainy.
[http://www.pch24.pl/rosja-ukraina--konflikt-trwa--a-handel-miedzy-panstwamikwitnie,56121,i.html#ixzz6722uQ9AT]. Nie jest to jednak jedyny przykład, kiedy stosunki
gospodarcze a działania dyplomatyczne i polityka międzynarodowa są niekompatybilne.
Historia najnowsza zna już takie przypadki- Bliski Wschód i nieuznawany byt polityczny
w postaci organizacji terrorystycznych, czerpie olbrzymie korzyści ze sprzedaży ropy
naftowej. W przypadku relacji Moskwa – Kijów – Zachód także jesteśmy świadkami
ciekawej sytuacji: potępianie agresora niw wyklucza coraz większych obrotów handlowymi
między walczącymi stronami. Jeśli dodamy do tego jeszcze aferę korupcyjną w ukraińskiej
zbrojeniówce z tego roku 2019, kiedy to okazało się, że urzędnicy zarabiali na przemycie
m.in. czołgów z Rosji i sprzedaży po horrendalnie zawyżonych cenach [czyt. więcej:
https://belsat.eu/pl/news/kto-w-kijowie-zarabial-na-handlu-bronia-z-rosja/], trudno wyjaśnić
w sposób logiczny zacieśnianie się powiązań gospodarczych między skonfliktowanymi
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stronami. Niewątpliwie historyczne ukształtowana bliskość i zależność, a przede wszystkim
korzyści gospodarcze determinują całą sytuację.
5. Podsumowanie
Wybuch konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2014r. w dużej mierze był konsekwencją
splotu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. jednej strony, od momentu
rozpadu Związku Radzieckiego, Ukraina była krajem głęboko podzielonym pod względem
politycznym, etnicznym, religijnym oraz historycznym. To swoiste „pęknięcie” między
zachodnią i centralną a wschodnią i południową Ukrainą wpływało destabilizująco na
sytuację wewnętrzną już na początku XXI wieku, czego wyrazem była m.in. „pomarańczowa
rewolucja”. Wydaje się jednak, że dopiero wpływ czynników zewnętrznych doprowadził do
wybuchu konfliktu zbrojnego. Kluczową rolę odegrała tutaj Rosja, która starała się
przeciwdziałać niekorzystnym efektom popieranej przez Zachód rewolucji w Kijowie.
Niewątpliwie konflikt na Ukrainie jest najgroźniejszym od czasów zakończenia
zimnej wojny. Obnażył słabość instrumentów porządku bezpieczeństwa w Europie oraz
podważył wiarygodność deklaracji solidarności i bezpieczeństwa kooperatywnego. Podjęta w
tym materiale problematyka nie wyczerpuje tematu, a rozważania nad obrotem bronią na
obszarach objętych konfliktem stanowią szerokie pole do analizy. Przedstawiony tu zarys
omawianej tematyki podkreśla ekonomię przemocy- jak pokazuje przykład kryzysu na
Ukrainie, handel bronią, kieruje się takimi samymi prawami popytu i podaży, jak produkcja
każdego innego przedmiotu możliwego do kupienia na półce sklepowej. Obrót bronią był, jest
i będzie nielegalną formą działalności, którą rządzi zasada zysku, niezależnie od wzajemnych
pretensji czy wrogości.
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E-mail: wojciechpierscinski@gmail.com
1. Wstęp
Sprawa ewentualnego zjednoczenia z KLD dyskutowana była już latem 1993 roku,
jakoby z tle negocjacji dotyczących sojuszu wyborczego. Przeplata się ona z kwestią
partyjnego przywództwa, bowiem można znaleźć przesłanki, świadczące o tym, że rozmowy
i działania zmierzające do wcielenia w życie tej idei prowadzone były przez część polityków
Unii bez porozumienia, a nawet bez wiedzy Przewodniczącego [Kuczyński, 2012, s. 84].
Rozmowy, już na oficjalnym szczeblu, nabrały rozpędu w październiku i listopadzie 1993
roku 3 listopada prezydium wyznaczyło do ich prowadzenia Mazowieckiego, Rokitę
i Frasyniuka. 28.10 Prezydium Kongresu zaaprobowała decyzję o przyszłym zjednoczeniu
z Unią, którą ostatecznie potwierdził Zjazd Krajowy w połowie listopada. 28 listopada
natomiast, Tadeusz Mazowiecki powiedział podczas zjazdu regionalnego w Szczecinie, że
wiosna 1994 roku to byłby dogodny termin do połączenia obu partii. Po tak jasnej deklaracji
przewodniczącego, droga do zjednoczenia stała się otwarta. Na początku grudnia Rada
wydała oświadczenie dotyczące zjednoczenia: Zjednoczenie UD i KLD może i powinno stać
się ważnym elementem porządkowania sceny politycznej. Chcemy wspólnie tworzyć partię
otwartą dla wszystkich pragnących przebudowy i decentralizacji państwa, formowania
nowoczesnej gospodarki rynkowej, promowania rozumnej polityki społecznej [Kalendarium].
Do uzgodnienia pozostały jednak decydujące o obliczu przyszłej partii decyzje. Unia
obstawała przy formule zjednoczenia dwóch partii, w którym to oczywiści, jako silniejszy
partner, otrzymałaby proporcjonalnie więcej profitów. W Kongresie natomiast lansowana
była idea utworzenia nowej partii, a więc po zakończeniu działalności UD i KLD. Dyskusje
takie prowadzone były już wcześniej, w październiku Mazowiecki mówił: Widzę dwie
możliwości, albo powstanie federacja, obóz polityczny wielu ugrupowań, z Kongresem i Unią
jako najbliższymi partnerami, ale taka, w której każdy zostaje sobą. Albo doszłoby do
zjednoczenia dwóch partii, co jest czymś innym niż ich demontaż. Tak czy inaczej, nie może to
być decyzja partyjnych wierzchołków. To musi być wynik dyskusji wśród działaczy
i sympatyków [Trudno mi grać…]. Spotkanie u Wujców 16 listopada. Paradoksem jest, że
w perspektywie ewentualnego zjednoczenia z KLD Unia coraz wyraźniej zaczęła się dzielić
wewnętrznie. Kuczyński tak opisuję unijne koterie pod koniec 1993 roku: Architektura tego
wewnątrzunijnego sporu wygląda tak: z jednej strony jest Władek, za którym stoi środowisko
wrocławskie i ku któremu przechyla się frakcja społeczno-liberalna z lewą częścią Unii.
Stanowisko Kuronia nie jest jednak do końca jasne. Jacek to partia jednoosobowa wewnątrz
UD, raczej jednak umieszczona na lewej stronie. On właśnie jest głównym orędownikiem
grania na zmianę koalicji w ramach obecnego sejmu i na sojusz z SLD; po drugiej stronie
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stoi dawna kamaryla URM-owska z Rokita i frakcją konserwatywno-liberalną, a ich kandydat
na lidera to Suchocka, z która są dobrze zgrani i na która mają duży wpływ. Póki co
w sojuszu z nimi występuje Geremek, czołowy unijny Janus, najdawniejszy i jeden
z najskuteczniejszych osłabiaczy Mazowieckiego pod hasłem walki z „dworskością”
i „partią feudalną”. (…) powiedziałem w sojuszu póki co, bo koncepcje Rokity i jego wyraźne
parcie doc rozejścia się z lewicą Unii nie mają poparcia Geremka. (…) Mazowiecki nie ma
szczerego poparcia ze strony żadnego unijnego atamana. Ma nadal niewątpliwie silną
pozycję wśród rzeszy członkowskiej Unii [Kuczyński 2012, s. 87]. Zjednoczenie z Kongresem
miało jednak o wiele więcej zwolenników w partyjnych szeregach niż oponentów. 5 grudnia
Rada Krajowa postanowiła zwołać Zjazd Nadzwyczajny, którego głównym tematem miało
być połączenie z partią Donalda Tuska, pisano, że: Zjednoczenie Unii Demokratycznej
i Kongresu Liberalno-Demokratycznego porządkowanie polskiej sceny politycznej. Tworzy
szanse powstania ugrupowania, będącego czymś znacznie więcej niż prostą sumą obu partii.
(…) chcemy żeby było to ugrupowanie ludzi odrzucających wszelki fanatyzm, i brak
umiarkowania, szanujących wartości moralne w życiu publicznym. Chcemy wspólnie tworzyć
partię otwartą dla wszystkich pragnących przebudowy i decentralizacji państwa, formowania
nowoczesnej gospodarki rynkowej, promowania rozumnej polityki społecznej. [Oświadczenie]
21 grudnia ustalono nazwiska przewodniczących komisji mających przygotować
zjednoczenie przyszłych partii. Wówczas jednak politycy Kongresu zaczęli prowadzić
niezrozumiałą grę stawiania UD przed faktami dokonanymi. Działania liberałów, w tym
samodzielne ogłoszenie zjednoczeniowego kalendarza oraz imiennej listy przyszłych władz
partyjnych spowodowały kolejne konflikty na tle połączenia obu partii w łonie Unii, na które
nałożyły się spory o przyszłe przywództwo, które wystąpiły ze zwiększoną siłą, kiedy 15
lutego Tadeusz Mazowiecki oświadczył, że nie będzie kandydował na stanowisko
przewodniczącego partii. Co ciekawe w prasowych doniesieniach pojawiło się wówczas
nazwisko Leszka Balcerowicza jako kandydata na szefa połączonych ugrupowań. W marcu
publicyści Dominika Wielowieyska i Wojciech Załuska twierdzili, że wpływowi politycy
z obu ugrupowań namawiają go, żeby się zgodził [Wielowieyska, 1992]. Kuczyński
identyfikuje owych wpływowych polityków jako Geremka, Rokitę i Frasyniuka. Koncepcja
mogłaby okazać się o tyle ciekawa, że osoba z zewnątrz mogłaby pogodzić trwających
w sporze liderów UD. Osoba taka jednak byłaby, jako pozbawiona partyjnych wpływów,
bardzo mocno podatna na wpływy owych liderów. Biorąc pod uwagę cechy
charakterologiczne Balcerowicza wydaje się mocno wątpliwe, aby zgodził się on na takie
rozwiązanie. Decyzję o sposobie wyboru przewodniczącego, albowiem za rzeczy oczywistą
uważano że szefem partii powinien zostać przedstawiciel Unii jako partii silniejszej, podjąć
miało zwołane na 3 marca prezydium. Zagłosowano za podjęciem decyzji kolokwialnej. Była
to koncepcja Andrzeja Celińskiego, która zakładała głosowanie w dwóch turach – najpierw
delegaci wpisywaliby swojego kandydata, następnie wyboru dokonano by spośród
zakwalifikowanych do drugiej tury kandydatów. Kuczyński pisze jednak, że w owym czasie
rozpoczęła się kampania wśród członków partii spoza centralnego kierownictwa na rzecz
pozostania Mazowieckiego na czele przyszłego ugrupowania. Opisuje on, że grożono nawet
oporem wobec zjednoczenia, którego cena miało by być ustąpienie Mazowieckiego.
Dodatkowo Balcerowicz zgłaszał chęć poparcia zjednoczonej formacji, ale bez partyjnej
legitymacji, przez co upadła koncepcja przewodniczącego z zewnątrz. W przeddzień
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nadzwyczajnego zjazdu Geremek zaapelował do Mazowieckiego, by ten rozważył swą
decyzję. Na pierwszy rzut oka trudno doszukać się racjonalnego wyjaśnienia postawy
Geremka. Kuczyński opisuje kuluarowe działania dotyczące gry o przyszłe przywództwo
w partii: W tym samym czasie, gdy prezydium namawiało Mazowieckiego na pozostanie,
gdzieś w sejmowych zakamarkach Rokita namawiał Balcerowicza by stanął na czele nowej
partii i jego emisariusze (między innymi Gwidon Wójcik) coraz to próbowali wyciągnąć
z prezydium Frasyniuka na rozmowy z Leszkiem. W końcu Władek nie poszedł, ale obraz
zamiany Unii w „Sicz” był całkowity [Kuczyński 2012, s. 107]. Na tymże prezydium
Mazowiecki zmienił swoją dotychczasową decyzję jako jednak jej warunek postawił
przyznanie mu decydującego głosu o obsadzie prezydium nowej partii. Ostatecznie żądania
byłego premiera zaakceptowano, ustalono nawet datę zjazdu zjednoczeniowego na 23-24
kwietnia.
2. III KONGRES KRAJOWY
Wizja zjazdu zjednoczeniowego spowodowała konieczność policzenia się Unitów.
Dzięki zachowanym sprawozdaniom nadsyłanym przez Prezydia Wojewódzkie, możemy po
raz pierwszy z dużą dokładnością określić liczbę członków Unii Demokratycznej. Według
podziału na województwa stan na styczeń 1994 przedstawia się następująco:
 Biała Podlaska – 9
 Białystok – 77
 Bielsko-Biała – 331
 Bydgoszcz - 328
 Chełm – 71
 Ciechanów – 23
 Częstochowa – 170
 Elbląg – 90
 Gdańsk – 345
 Gorzów – 219
 Jelenia Góra – 115
 Kalisz - 153
 Katowice – 657
 Kielce – 171
 Konin – 104
 Kraków - Nowy Sącz – 729
 Krosno – 96
 Legnica – 175
 Leszno – 54
 Lublin – 271
 Łomża – 112
 Łódź – 442
 Olsztyn – 128
 Opole – 127 - 4997
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Ostrołęka – 52
Piła – 83
Piotrków Trybunalski – 100
Płock – 72
Poznań – 304
Przemyśl – 94
Radom – 138
Rzeszów - 87
Siedlce – 64
Sieradz – 35
Skierniewice – 74
Słupsk – 141
Suwałki – 18
Szczecin – 248
Tarnobrzeg – 35
Tarnów – 218
Toruń – 230
Warszawa – 1338
Włocławek – 68
Wrocław – Wałbrzych – 700
Zamość – 46
Zielona Góra – 150
Co daje łączną liczbę 9292 członków. Przyjęte zasady weryfikacji, zakładające
konieczność wpisywania do rejestrów tylko osób regularnie płacących składki pozwala
określić rzeczywistą siłę partii pod względem liczbowym. Paul Lewis szacuje liczbę
deklarowanych członków UD w 1993 roku na 15-20 tys. [Lewis 1994, s. 133], co według
przedstawionych powyżej danych wydaje się szacunkiem zawyżonym.
Dyskusja na Kongresie obyła się bez większych kontrowersji. Mazowiecki
przypomniał spory wewnątrz Unii, zwłaszcza dotyczące przywództwa i zaapelował o ich
rozwiązanie przed zjednoczeniowymi rozmowami. Zwracał uwagę na potrzebę
jednoznacznego określenia politycznej pozycji przyszłej partii, tak aby nie doszło do sytuacji
gdy zniszczymy Unię taką, jaką była a nie zbudujemy wiary w jej perspektywę po
zjednoczeniu. Przewodniczący Unii dodawała, że formuła partii wyczerpała się jesienią 1993
roku, gdy stała się tworem sztucznym, co wywołało decyzję o rezygnacji z kandydowania.
Ostatecznie Mazowiecki decyzję zmienił, aby nie zadawać Unii śmiertelnego ciosu i stworzyć
silną partię na scenie politycznej. Jednakże wymaga to wspólnej, silnej i powszechnej woli
pozostania razem. To wymaga porozumienia różnych wewnątrzunijnych nurtów i wzięcia
przez nie odpowiedzialności za całość Unii, a potem nowej partii. Skończyć się musi
przeciąganie Unii (a w przyszłości nowej partii) raz w tę, raz w tamtą stronę. Przeciąganie
dokonywane w warunkach wojny wewnątrzpartyjnej.
Nowina-Konopka składał sprawozdanie z prac komisji statutowej oraz zwracał uwagę
na rozbieżności między partiami, dotyczyły one kwestii wiceprzewodniczących oraz
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przyszłych władz partyjnych, których skład KLD chciał rozbudować, a no zgody nie dawała
Unia.
Kuroń zwracał uwagę na konieczność zintensyfikowania działań w sferze społecznej,
nie tylko gospodarczej. Jego diagnoza społeczna zasadzała się na identyfikacji problemów
społecznych:
 Rozluźnienia więzi, poczucia wykluczenia, braku akceptacji dla polskiej transformacji
a właściwie jej społecznych skutków. W jego wystąpieniu pobrzmiewały silne akcenty
antyliberalne, zwracał uwagę na potrzebę aktywizacji społeczeństwa na przykład
poprzez powszechną prywatyzację: Dla mnie porozumienie się co do zaangażowania
sił społecznych jest podstawową sprawą914. Jasno mówił, jaką formułę ma przybrać
przyszła partia: Polsce potrzebne jest ugrupowanie prawdziwego centrum, to znaczy
centrum, które będzie realizowało skuteczność gospodarczą z poparciem społecznym.
W podobnym tonie, jednak inaczej rozkładając akcenty, wypowiadała się Zofia
Kuratowska. Uwypukliła ona w dyskusji tę obawę, której expressis verbis nie
wypowiedział Kuroń.
 Zjednoczenie z liberałami może jeszcze bardziej odsunąć Unię od problemów
społecznych oraz pozbawić wrażliwości na ludzka krzywdę, a jeżeli nie pozbawić to
znacznie przesunąć środek ciężkości poruszanych problemów i prowadzonej
polityki916.
Podobnie jak Mazowiecki, Aleksander Smolar zwracał uwagę na kryzys tożsamości
i przywództwa jaki dotknął Unię, który charakteryzował jako brak kierunku i wizji działania
partii. Według niego Unia powstała nie jako partia polityczna ale jako forum obrony rządu
Mazowieckiego, co zdefiniowało jej późniejszą polityczną działalność, w której partia nie
potrafiła zdefiniować swej pozycji w języku politycznym ani odnaleźć swojego miejsca jako
partia opozycyjna. Kryzys przywództwa objawił się między innymi w niemożności podjęcia
jasnej decyzji co do sojuszu wyborczego z liberałami a który widać w czasie Kongresu jako
niemożność podjęcia zdecydowanych działań odnośnie do polityki rządowej. Przyszła partia
powinna powrócić do korzeni opozycji lat 70. i 89. i oprzeć swą tożsamość na trzech filarach,
które wyrażają pojęcia – prawa, moralność i społeczeństwo obywatelskie.
Odmienne stanowisko zajął Tadeusz Syryjczyk, który twierdził, że to właśnie zbytnia
ustępliwość partii, a zwłaszcza rządu Suchockiej, zdecydowała o utracie elektoratu.
Utożsamiał on bowiem problemy partii z niedostatkiem liberalizmu i z preferowaniem
w polityce państwowej ustępstw wobec związków zawodowych, które odwdzięczyły się falą
strajków, a po wniosku parlamentarnej reprezentacji jednego z nich upadł rząd. Inaczej też
diagnozował on zagrożenie publiczne – wskazywał na nihilizm jako źródło problemów
i krytycznie odnosił się do obaw wielu przedmówców nastania w Polsce klerykalizmu
i państwa wyznaniowego.
Poczucie kryzysu jako paradoks charakteryzował Turowicz: Moja teza brzmi: dzisiaj
różnice w Unii są nieporównywalnie mniejsze niż przed rokiem. Jest paradoksem, że
równocześnie istnieje poczucie głębokiego kryzysu i wręcz groźba rozpadu. Najgłębiej Unię
dzielił problem stosunku do Kościoła. Ten problem, między innymi ze względu na postawę
społeczeństwa w czasie wyborów, ze względu, co trzeba docenić, na postawę Kościoła
odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę jako czynnik różnicujący społeczeństwo a także Unię.
(…) każda przynależność do jakiejkolwiek organizacji oznacza wyrzeczenie się części
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wolności. Jeżeli ktoś wstępuje do partii to oznacza, że rezygnuje z części swojej wolności na
rzecz efektywności. (…) jeżeli chce się być w partii trzeba nakreślić minimum dyscypliny.
Mam pretensje do kierownictwa, że nie nakreśliło tych granic. Inaczej stajemy się klubem
dyskusyjnym i nie ma potrzeby byśmy wybierali delegatów.
Plan odsunięcia kwestii światopoglądowych na dalszy plan proponował Marek
Dąbrowski –uważał on, że głównym celem jest reforma państwa, zapewnienie stabilności
działania jego instytucji. Polemizował z Kuroniem, twierdząc, że niemożliwe są pragnienia
społeczeństwa, żeby mieć kapitalizm w sklepie a socjalizm w miejscu pracy. Przyszła partia
zaś powinna skupić się na dziele dokończenia budowy systemu demokratycznego
i gospodarki rynkowej.
Rokita diagnozował kryzys przywództwa jako niemożność zajęcia zdecydowanego
stanowiska w najważniejszych kwestiach politycznych. Gdy Prezydium nie jest w stanie
wyraziście sprecyzować stanowiska partii mówią skrzydła czyli Rokita i Frasyniuk.
Postulował on zatem powstanie odpowiednich instrumentów służących dyscyplinowaniu
członków nowej partii, jednym słowem zalecał zdecydowanie model silniejszego
przywództwa. Co ciekawe w roli szefa widział Mazowieckiego, diagnoza jego odnosiła się
więc tylko do organizacji partii i jej gremiów przywódczych.
Wywołany niejako do głosu Frasyniuk stwierdził, przedzjazdowe dwutygodniowe
rozmowy znacznie zbliżyły stanowisko obu partyjnych skrzydeł, że kryzys został zażegnany
oraz, że zarówno Rokita jak i on uważają, że trzeba się otwierać zarówno na lewą jak i prawa
stronę sceny politycznej. Podkreślał, że de facto nie ma zasadniczych różnic w takich
kwestiach jak polityka gospodarcza, społeczna, kwestie ustrojowe, właściwie jedynym
czynnikiem różnicującym jest stosunek do kwestii światopoglądowych. Stanowczo odrzucał
propozycje wdrożenia mechanizmów, które proponował Rokita, między innymi usuwania
z partii niepokornych.
Mazowiecki w przemówieniu końcowym domagał się popychania jego samego
w stronę dobrych rozwiązań, ale popychania wewnątrz. Twierdził on, że nie może się
dowiadywać o partyjnych ruchach, sojuszach i decyzjach z gazet i radia. Żądał lojalności
i dyscypliny. Reasumując przebieg Kongresu cel swój osiągnął, jego przywództwo zostało
w dużym stopniu umocnione. Ostatecznie III Kongres Krajowy 6 marca postanowił połączyć
Unię Demokratyczną i Kongres Liberalno-Demokratyczny w jedną partię polityczną. Przyjęto
także parytet wyboru delegatów na zjazd zjednoczeniowy (2,7:1). W głosowaniu wzięło
udział 349 delegatów, za uchwałą głosowało 318, przeciw tylko 4.
Wzmocniony Mazowiecki podjął jeszcze jedną rozgrywkę, tym razem z działaczami
KLD. Wstępne ustalenia zapowiadały, że nowa partia mieć będzie jednego
wiceprzewodniczącego z Kongresu. Mazowiecki zajął jednak twarde stanowisko, w którym
argumentował o potrzebie dokoptowania do grona ścisłego kierownictwa jego drugiego
zastępcy, oczywiście z Unii. Wywołało to opory Tuska, który bał się stworzenia wrażenia
włączenia KLD do UD, wobec czego Mazowiecki zmienił front o 180 stopni. Wówczas
orędownikiem dwóch wiceprzewodniczących stał się Geremek, wybrany przez połączone
prezydia na przewodniczącego Kongresu Zjednoczeniowego, którego wspierało wielu
delegatów. Część działaczy partyjnych rozpoczęła również kampanię na rzecz utrzymania
prawa istnienia frakcji w przyszłej partii.
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Ostatecznie zwyciężyła koncepcja Mazowieckiego, 23 kwietnia został on
Przewodniczącym nowej partii – Unii Wolności, a jej jedynym wiceprzewodniczącym
wybrano Donalda Tuska. Sekretarzem wybrano Komorowskiego, człowieka Mazowieckiego,
który miał tę zaletę, że jego przeszłość polityczna nie była związana ani z ROAD, ani
z KLD932. Podział wpływów w Radzie Krajowej przedstawiał się następująco – na 100 jej
członków, 73 było byłymi członkami UD, 27 zaś KLD933. W swym przemówieniu mówił:
nasz Kongres nie jest Kongresem kończącym cokolwiek, nie jest to Kongres zamknięcia, jest –
a przynajmniej powinien być – Kongres otwarcia. Jednakże w momencie podjęcia uchwały
o zjednoczeniu, partia której losy starano się opisać w niniejszej pracy – Unia Demokratyczna
– przestała istnieć. Ustalenia Kongresu, wybory do nowych władz oraz ustalenia programowe
należą już do historii Unii Wolności, jednakże jest to już zupełnie inna opowieść.
Bibliografia:
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4. Lewis, P. G., Party Factionalism and Democratization in Poland, Paper Prepared for
ECPR Workshop on Party Factionalism, Madrid 17 April 1994.

212

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

24.
PRAWNOUSTROJOWE
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1. Wstęp
Wskazanie prawnoustrojowych podstaw funkcjonowania systemu prawnego
i politycznego Wielkiej Brytanii może budzić niekiedy pewne wątpliwości. Wynikają one ze
specyfiki tego państwa. Należy wskazać, że Wielka Brytania nie ma ustawy zasadniczej,
a bardzo istotnym źródłem funkcjonowania państwa są konwenanse. Pomimo, że konwenanse
są stałymi regułami postępowania, nie uważa się ich za reguły prawne, ani nawet za reguły
prawa zwyczajowego. Wynika to z faktu, że nie są stosowane w praktyce sądowniczej
w zakresie oceny postępowań parlamentu. Szczególną rolę w brytyjskim systemie prawnym
zajmuje prawo precedensowe jako kolejna cecha odmienna od innych „kontynentalnych”
systemów prawnych. W niniejszym opracowaniu podjęto się określenia i wskazania
uwarunkowań, które wpływają na kształtowanie porządku prawnego Wielkiej Brytanii.
2. Materiały i metody
2.1. System polityczny i zasady ustrojowe Wielkiej Brytanii
System polityczny Wielkiej Brytanii uważany jest za jeden z wyróżniających się,
a nawet jeden z bardziej oryginalnych systemów w Europie, ale także na całym świecie.
Biorąc pod uwagę Europę, należy wskazać, że Wielka Brytania wraz z kilkoma innymi
państwami tworzy zbiór krajów, na czele których stoi monarcha. Różne są uprawnienia
i funkcje monarchów w poszczególnych krajach, ale należy zauważyć, że te kraje należą do
mniejszości, jeżeli chodzi o system polityczny. Dominują kraje republikańskie,
w dużej mierze charakteryzujące się demokracją parlamentarną. Cechą charakterystyczną
monarchii w Wielkiej Brytanii jest fakt, że państwo to utrzymywało i stara się utrzymać
pozycję znaczącego kraju, o głęboko zakorzenionej tradycji monarchistycznej, ale również
utrzymujące silną pozycję w Europie i posiadające liczący się głos w światowej polityce.
Przyjmuje się, że system brytyjski jest jednym z działających ustrojów politycznych
na świecie. Świadczy o tym m.in. stała i silna pozycja funta brytyjskiego. Należy zaznaczyć,
że pomimo iż Wielka Brytania ciągłą jest monarchią i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
wiodą prym jako najstarsza i najdoskonalsza demokracja świata, to już w 1865 roku polityk
brytyjski John Wright nazwał parlament Wielkiej Brytanii „matką parlamentów” [Zięba,
1994].
Wielka Brytania należy do krajów, które nie posiadają konstytucji w rozumieniu
kontynentalnym (europejskim). Jest to wyrazem tego, że Wielkiej Brytanii nieznane jest
posiadanie jednego zasadniczego aktu normatywnego, który wyposażałby poszczególne
organy państwa w kluczową moc prawną, mającą pierwszeństwo przed innymi
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normatywnymi aktami prawnymi. W Wielkiej Brytanii istnienie natomiast grupa aktów
o randze zbliżonej do ustawy zasadniczej, które jako szersza całość stanowią swoistą figurę
jurydyczną będącą przyczynkiem do szerszej kategorii prawa, jaką jest prawo konstytucyjne
[Zięba, 1994, s.7-9].
W literaturze przyjmuje się, że podstawą prawa konstytucyjnego Wielkiej Brytanii jest
prawo stanowione (statue law). W grupie aktów prawa stanowionego znajdują się ustawy
o podłożu głównie historycznym, które jednak do dzisiaj regulują w istotnym stopniu
poszczególne składniki ustroju państwa [Banasik, 2013]. Do grupy tych aktów zaliczyć
można przede wszystkim:
 Magna Charta Libertatum – 1215 rok1,
 Petition of Rights – 1626 rok,
 Bill of Rights – 1689 rok,
 The Act of Settlement – 1701 rok.
Współcześnie obowiązująca materia prawa ustrojowego Wielkiej Brytanii jest
regulowana w licznych aktach prawnych, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 Parliament Act – 1911 rok,
 Life Peerage Act – 1958 rok,
 Peerage Act – 1963 rok,
 Ministers of the Crown Act – 1975 rok,
 House of Lords Act – 1999 rok,
 Constitutional Reform Act – 2005 rok [http://www.legislation.gov.uk/].
System prawa konstytucyjnego w rozumieniu materialnym tworzy także szereg
konwenansów konstytucyjnych będących pewnymi, określonymi regułami postępowania,
jakie się wykształciły w drodze zwyczajów i norm. Ogólnie rzecz biorąc, są to jednorazowe
rozstrzygnięcia, które są związane ze stosowaniem przepisów konstytucyjnych. Do grupy
kluczowych rozstrzygnięć zaliczyć można:
a) Obowiązek złożenia rezygnacji przez rząd, który utracił zaufanie Izby Gmin,
b) Zasada kolegialnej odpowiedzialności gabinetu przed Izbą Gmin,
c) Składanie dymisji wszystkich członków gabinetu po złożeniu dymisji przez premiera,
d) Desygnowanie na premiera lidera partii, która uzyskała w wyniku wyborów większość
mandatów w Izbie Gmin (desygnowanie przez monarchę),
e) Obowiązywanie zasady, że premier jest członkiem Izby Gmin,
f) Coroczne zwoływanie sesji parlamentu,
g) Instytucja premiera, gabinetu, opozycji są instytucjami Jej Królewskiej Mości
[Gdulewicz i in., 2005].
Pomimo, że konwenanse są stałymi regułami postępowania, nie uważa się ich za
reguły prawne, ani nawet za reguły prawa zwyczajowego. Wynika to z faktu, że nie są
stosowane w praktyce sądowniczej w zakresie oceny postępowań parlamentu.
Do innych źródeł prawa konstytucyjnego w Wielkiej Brytanii zalicza się także prawo
precedensowe [Dzik, 2019]. Jest to prawo, które powstaje w wyniku orzecznictwa sądów
1

W 1297 r. król Edward I, następca króla Henryka III, wydał ponownie, pod naciskiem baronów, akt pod
nazwą Confirmatio Cartarum, w której potwierdził ważność i obowiązywanie Wielkiej Karty (w wersji
przyjętej w 1215 i 1225 roku).
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i które dotyczy konkretnych zagadnień prawnych, jakie są rozstrzygane w oparciu o normy
prawa powszechnego, ale również prawa stanowionego. Przyjmuje się, iż normy prawa
powszechnego są fundamentami ustrojowymi, w tym w szczególności: idea suwerenności
parlamentu, zasada bezwzględnego obowiązywania ustaw.
Należy także wskazać, że różnego rodzaju umowy międzynarodowe – traktaty, dzieła
prawnicze są uznawane za elementy źródła prawa. Są one przede wszystkim traktowane jako
wytyczne interpretacyjne w procesie wykładni i stosowania prawa [Dzik, 2019].
Istotne znaczenia w systemie prawa brytyjskiego mają zasady konstytucyjne. Do
najbardziej kluczowych zasad możemy zaliczyć przede wszystkim: rządy prawa, zasadę
podziału władzy, jak i zasadę zwierzchnictwa parlamentu.
Jako pierwsza z kluczowych - zasada rządów prawa (Rule of Law) – jest
przeciwieństwem rządów arbitralnych. Przyjmuje się, że w Zjednoczonym Królestwie nie ma
czynnika publicznego, który nie byłby niezwiązany prawem i niepoddany kontroli, ale także
ocenie sądów powszechnych. Taka sytuacja oznacza, że w ocenie sądów stanowisko
podmiotów stosunku prawnego jest takie samo (tzw. zasada równości).
Kolejna zasada - zasada podziału władzy – oznacza konieczność funkcjonowania
odrębnych organów władzy, jak np. podmiotów odpowiedzialnych za legislację, egzekucję
oraz judykaturę. W tym przypadku nie występuje tutaj odrębność funkcjonalna oraz
odrębność personalna. Oznacza to, że brak odrębności funkcjonalnej charakteryzuje się
dopuszczaniem innych organów władzy do pełnienia określonych funkcji. Natomiast brak
odrębności personalnej sprawia, że dana osoba może piastować stanowiska w dwóch lub
trzech organach władzy jednocześnie.
Z kolei trzecia zasada - zasada zwierzchnictwa parlamentu – określana także jako
zasada supremacji2, polega na stosunkowo istotnym ograniczaniu roli monarchy oraz Izby
Lordów w procesie stanowienia prawa. W efekcie tej zasady, Parlament Wielkiej Brytanii ma
możliwość swobodnego kształtowania systemu prawa.
Elementy, które składają się na system prawa konstytucyjnego Wielkiej Brytanii,
zostały wskazane w poniższej tabeli. Na regulacje o charakterze konstytucyjnym w Wielkiej
Brytanii składają się przede wszystkim takie źródła prawa jak: [Dzik, 2019]

2

W kontekście historycznym należy także wskazać na Act of Supremacy, ustawę uchwaloną w 1534 przez
parlament angielski, w oparciu o którą monarcha stawał się zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i tym
samym pozostawał niezależny od kościoła rzymskokatolickiego. W znaczeniu współczesnym zasada supremacji
parlamentu oznacza zwierzchnictwo (prymat, pierwszeństwo) parlamentu nad innymi organami władzy
publicznej w procesie stanowienia prawa.
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Tabela 1. Akty prawa stanowionego (statue law)

Akt prawny

Rok uchwalenia

Magna Charta Liberatum

1215

Petycja Prawa

1626

Habeas Corpus Act

1679

Bill of Rights

1689

Ustawa Sukcesyjna

1701

Ustawy o funkcjonowaniu parlamentu

1911, 1949

Ustawy określające prawa wyborcze

1872, 1868, 1883, 1970, 1975,
1983, 1985, 1987

Ustawy o ustroju organów sprawiedliwości

1971

Ustawy o ustroju samorządu lokalnego

1972

The Life Peerage Act

1958

Ustawa o prawie wyborczym lordów
Ustawa o Izbie Lordów (The House of Lords Act)

1963
1999

Ustawy o ministrach Korony

1937, 1964

Źródło: opracowanie na podstawie: Dzik. A., Współczesny ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, Portal Spraw
Zagranicznych,
http://www.psz.pl/127-unia-europejska/agata-dzik-wspolczesny-ustroj-polityczny-wielkiejbrytanii; stan na 22.11.2019.

2.2. Zadania, kompetencje Monarchy i parlamentu w systemie prawnym Wielkiej
Brytanii
Mając na uwadze oficjalną formułę promulgacyjną, należy zauważyć, że parlament
Wielkiej Brytanii składa się z trzech zasadniczych elementów: Izby Lordów, Izby Gmin
i monarchy [Majkowska, 2008]. Każdy ze wskazanych członów parlamentu odgrywa różną
rolę w systemie politycznym Wielkiej Brytanii i każdy wymaga szerszego omówienia.
Należy zaznaczyć, że monarcha jest najstarszym elementem systemu parlamentarnego.
To jedynie dzięki woli monarchy mogły powstać kolejne dwie izby. Współcześnie Wielka
Brytania jest monarchią dziedziczną, która posiada parlamentarno–gabinetowy system
rządów. Podkreślenia wymaga fakt, że monarcha jest także głową kościoła anglikańskiego
w całej Anglii i Walii, ale także kościoła prezbiteriańskiego, który działa przede wszystkim na
terenie Szkocji.
Monarchowie dzierżący koronę Zjednoczonego Królestwa należą do dynastii
windsorskiej. Dynastia ta ma swoje początki w dynastii hanowerskiej, panującej od 1714
roku3. Szczegółowe uwarunkowania w zakresie dziedziczenia tronu określa ustawa
o następstwie tronu z 1701 roku.
W oparciu o regulacje prawa powszechnego, monarcha ma szereg prerogatyw.
Są to różnego rodzaju obowiązki i uprawnienia, które są zarezerwowane dla monarchy.
Te prerogatywy stanowią pozostałości średniowiecznej władzy korony, która to władza
3

Dynastię Hanowerską zapoczątkował król Jerzy I (lata panowania: 1714-1727)
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wynikała z pozycji króla jako władcy feudalnego (feudal lord), ale również z faktu, że stał on
na czele państwa.
Współcześnie, wszelkie swoje uprawnienia monarcha realizuje wraz z Radą
Przyboczną (Privy Council). Praktycznie zaś te obowiązki zostały przejęte przez gabinet, jak
i przez samego premiera [Majkowska, 2008, s.98]. Z kolei premier i członkowie jego gabinetu
swoje zadania i obowiązki wykonują jako „słudzy Korony”. W ten sposób uznaje się, że
obowiązki te wykonują w imieniu królowej. Warty podkreślenia jest fakt, iż prerogatywy
królewskie nie mogą podlegać kontroli sądów, jak i również nie mogą być w żaden sposób
przez nie kwestionowane. Praktyka życia politycznego pokazuje jednak, że niektóre
z uprawnień są przedmiotem zainteresowania ze strony parlamentu, bowiem są one
wykonywane przez członków gabinetu.
Do najważniejszych uprawnień monarchy należą przede wszystkim:

zwoływanie, odraczanie i rozwiązywanie parlamentu,

zawieranie i wypowiadanie traktatów,

wypowiadanie wojny,

nawiązywanie i zrywanie stosunków dyplomatycznych,

powoływanie lordów i biskupów kościoła anglikańskiego,

prawo mianowania premiera oraz pozostałych członków gabinetu i obsadzania
pozostałych (pochodnych) stanowisk państwowych,

powoływanie członków Rady Przybocznej,

prawo łaski [Majkowska, 2008, s.98].
Mając na uwadze wskazane prerogatywy, należy wskazać, że nie wszystkie z nich
wymagają szczegółowego omówienia. Jedynie część z nich, i tylko w nieznacznym stopniu
dotyczy parlamentu. Warte podkreślenia i poddania szerszym rozważaniom są jedynie te,
które w jakikolwiek sposób wpływają na pozycję legislatury. W tym zakresie kluczowe
znaczenie ma tutaj kwestia dotycząca nadawania sankcji królewskiej projektom ustaw, ale
również mianowania premiera czy rozwiązywania parlamentu i zwoływania go na sesje.
Część z prerogatyw monarchy ma charakter konwenansu konstytucyjnego. Samo
znaczenie konwenansu konstytucyjnego należy nakreślić w kontekście pewnych zasad, jakie
regulują relacje między królem a parlamentem, ale również relacje pomiędzy królem
a rządem. Zasada relacji króla i parlamentu głosi, że „król nie może działać sam” (The King
can’t do alone). Druga z zasad wskazuje z kolei, że „król nie może czynić źle” (The King can
do no wrong). Mając na uwadze uwarunkowania konstytucjonalizmu należy wskazać, że
zakaz niezależnego działania króla określa się mianem kontrasygnaty. W myśl tego
rozwiązania, monarcha ma obowiązek działać wyłącznie za radą i zgodą swych doradców.
Obecnie grono doradców królowej stanowią członkowie gabinetu, natomiast zasięgnięcie
opinii członka Rady Przybocznej, który nie jest ministrem, wymaga zgody rządu
[Majkowska, 2008, s.99].
Mając na uwadze wskazane zasady, wszystkie dokumenty podpisywane przez monarchę
muszą być kontrasygnowane przez właściwego ministra. Z kolei na gruncie Wielkiej Brytanii,
sama konieczność współudziału ministra występuje przy całej działalności królowej i nie
może ograniczać się tylko do faktu, iż każdy akt podpisywany przez monarchę musi mieć
podpis odpowiedniego ministra. Dla przykładu, królowa nie może sama, bez udziału
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właściwego ministra, przyjąć przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa, ani też nie
może wygłaszać żadnych orędzi i przemówień [Grzybowski, 1998].
Z kolei zasada, że „król nie może czynić źle”, nie zakłada natomiast odpowiedzialności
monarchy. W ten sposób monarcha nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed
parlamentem ani odpowiedzialności prawnej.
Zadaniem monarchy jest również otwieranie prac sesji parlamentu, natomiast
zamknięcie takiej sesji zawsze następuje w jego imieniu. Otwieranie każdej sesji parlamentu
charakteryzuje się i zawsze rozpoczyna od wygłoszenia przez królową mowy tronowej.
W tej mowie prezentowany jest plan prac legislacyjnych dla całej nadchodzącej sesji.
Otwarcie sesji parlamentu tradycyjnie odbywa się w Izbie Lordów, do której udają się także
przedstawiciele Izby Gmin. Ten symbol jest przykładem, jednym z nielicznych, dawnej
świetności izby wyższej. W myśl obowiązujących regulacji prawych, zmiana na tronie osoby
panującego nie wywołuje także konieczności zakończenia sesji czy kadencji parlamentu
[Majkowska, 2008].
Biorąc pod uwagę rolę monarchy w Wielkiej Brytanii, nie można tylko ograniczać się
do rozważań w obszarze formalno-prawnym. Tradycja i historia monarchii w Wielkiej
Brytanii sprawia, że osoba panującego staje się dla poddanych uosobieniem nie tylko
państwa, ale i źródeł patriotyzmu, natomiast sam osobisty autorytet monarchy daje mu
możliwość kształtowania rzeczywistości politycznej.
Monarcha w systemie politycznym Wielkiej Brytanii, pomimo, że ma dość szeroki
zakres formalnie przysługujących mu prerogatyw, ma jednak niewielki zakres faktycznych
uprawnień, które nie mają decyzyjnego charakteru. Naszkicowane przez konwenanse
konstytucyjne zadania i aktywności monarchy w dużej mierze albo utraciły swe dawniejsze
znaczenie, albo też stały się narzędziami realizacji polityki rządu. Z uwagi na zmianę
faktycznego podmiotu decyzyjnego, prerogatywy wyznaczają dziś monarsze nie tyle zakres
i charakter relacji między parlamentem i władcą, co jedynie kształtują pozycję parlamentu
w stosunku do rządu.
Biorąc pod uwagę parlament Wielkiej Brytanii, należy podkreślić, że formalnie składa
się z monarchy i dwóch izb: Izby Lordów oraz Izby Gmin. Izba Lordów (House of Lords) jest
izbą wyższą brytyjskiego parlamentu. W jej składzie zasiadają parowie duchowni oraz
świeccy. Obecnie Izba Lordów liczy 800 członków [Majkowska, 2008]. W skład tej grupy
wchodzą:
 Lordowie duchowni,
 Parowie dziedziczni,
 Parowie dożywotni.
Najliczniejszą grupę stanowią parowie dożywotni, których jest 618. Są oni
powoływani przez monarchę na wniosek premiera spośród polityków, osób aktywnych
w życiu publicznym, byłych spikerów i premierów. Specyficzną grupę stanowią lordowie
duchowni, bowiem są to najwyżsi rangą hierarchowie kościoła anglikańskiego i zasiadają
w Izbie Lordów na czas pełnienia funkcji kościelnych.
Drugą izbą – izbą niższą parlamentu – jest Izba Gmin. W jej skład wchodzi 650
członków wybieranych w wyborach powszechnych. Ostatnie wybory do Izby Gmin odbyły
się w czerwcu 2017 roku, w wyniku których większość parlamentarną zdobyła Partia
Konserwatywna obejmując 317 mandatów. Na czele Izby Gmin stoi spiker, wybierany przez
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deputowanych, który zgodnie z tradycją nie może być członkiem żadnej partii politycznej
i w przypadku wyboru na funkcję spikera rezygnuje z członkostwa oraz wszelkich innych
funkcji partyjno-politycznych.
3. Wyniki
3.1. System gabinetowy i partyjny w porządku prawnym Wielkiej Brytanii
Istotny wpływ na powstanie systemu parlamentarno-gabinetowego miało objęcie tronu
Wielkiej Brytanii przez władców wywodzących się dynastii hanowerskiej (zapoczątkowana
w 1714 r.). Pierwsi monarchowie z tej dynastii: Jerzy I oraz Jerzy II nie znali ani prawa, ani
języka, ani zwyczajów angielskich. Skutkiem tego był fakt, iż nic brali udziału
w posiedzeniach rządu, a także byli uważani za monarchów, którzy bardziej zajmowali się
prywatnymi sprawami na kontynencie niż rzeczywistymi potrzebami Anglii. Taki stan rzeczy
powodował utratę wpływów na kształtowanie opinii rządu, czego skutkiem zaczęła być
praktyka, że gabinet obradował bez obecności króla. Tym samym przewodzenie nad
gabinetem przejął pierwszy minister czyli premier, który dodatkowo pełnił funkcję
pierwszego Lorda Skarbu [Cieślik, 2004].
W tym samym czasie wykształciła się również reguła mówiąca, iż premier winien
mieć poparcie Izby Gmin, a z kolei ministrowie powoływani spośród większości
parlamentarnej są odpowiedzialni solidarnie przed premierem za działalność monarchii. Taki
system kolegialnej odpowiedzialności gabinetu przed parlamentem od 1782 roku stał się
jedną z „niekwestionowanych zasad” [Cieślik, 2004, s.75].
Należy podkreślić, że jeszcze w XVIII w gabinet korzystał z pełnego poparcia
monarchy i parlamentu, natomiast już w XIX w. gabinet faktycznie przejmuje szerokie
uprawnienia króla i wykonuje je w jego imieniu. Osoby uznawane do tego momentu za sługi
monarchii zmieniły się w jeden z organów związanych z parlamentem i tym samym przestały
być zwalczane przez legislatywę, tym samym starając się bardziej wykorzystywać możliwości
władcze gabinetu dla osiągania własnych celów. Rząd stał się organem politycznie
odpowiedzialnym przed Izbą Gmin [Cieślik, 2004, s. 75], która miała kompetencje, by go
obalić, a tym samym miał możliwość zapewnienia pewnej równowagi polegającej na tym, że
premier w imieniu monarchy miał prerogatywy do rozwiązywania Izby Gmin.
W tym samym czasie zakres władzy króla stał się bardziej nominalny niż realny.
Kolejny monarcha, Jerzy III, po objęciu tronu w 1760 r., podjął się próby ograniczenia zbyt
szerokiego wpływu parlamentu na grupę swoich ministrów. Król powołał doradców według
własnego uznania, a dopiero później zaczął budować dla nich poparcie. Bez zgody
parlamentu mianował w tym czasie m. in. premierem lorda Bute’a, który wbrew przyjętym
normom nie był nawet członkiem parlamentu. Brak popularności królewskich polityków wraz
z ówczesną klęską Anglii w Ameryce sprawiły, że w 1782 r. doszło do pierwszego w historii
ustąpienia gabinetu i powołania na to miejsce polityków mających zaufanie
i poparcie Izby Gmin.
Nowo powołany wówczas premier wraz z gabinetem był w stanic objąć swój urząd,
ale także wymusić na królu wprowadzenie określonych reform. Krótko po tym wydarzeniu
król mianował nowych ministrów wbrew parlamentowi. W wyniku tego zaprotestowała
oburzona Izba Gmin, która w uzasadnieniu odwoływała się do zasad konstytucyjnych, oraz
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interesu narodu i monarchii. Izba Gmin nie odebrała królowi prawa do mianowania
ministrów, ale przede wszystkim podkreślała, że konieczne jest posiadanie przez nich pełnego
jej zaufania. Król Jerzy III na żądania tej izby pozostał nieugięty i tym samym odrzucił
żądania zdymisjonowania niepopularnych ministrów i doprowadził do rozwiązania
parlamentu, będąc zdania, iż nowe wybory przyniosą zamierzoną zmianę stanowiska Izby
Gmin. Wydarzenia tego okresu są uważane za początki systemu parlamentarno –
gabinetowego [Cieślik, 2004, s.75].
Obecna postać systemu parlamentarno - gabinetowego ukształtowała się w Wielkiej
Brytanii w wyniku kluczowych reform prawa wyborczego, które miały miejsce w latach:
1832 oraz 1867. Reformy te rozszerzyły prawa wyborcze na „solidną i szacowną” klasę
średnią, a tym samym doprowadziły do przełamania prymatu klasy arystokratycznej
w parlamencie i były początkiem nowego okresu w dziejach brytyjskiego parlamentaryzmu.
Z kolei współczesne przeobrażenia systemu rządów parlamentarno – gabinetowych
w Wielkiej Brytanii charakteryzują się tym, że Izba Gmin staje się głównie pośrednikiem
pomiędzy wyborcami a rządem, niż jego równoprawnym partnerem. Natomiast premier, który
jest przywódcą zwycięskiej w wyborach partii, ale również liderem większości
parlamentarnej, w rzeczywistości jest przełożonym członków gabinetu.
Wskazane powyżej rysy historyczne kształtowania systemu sprawowania władzy
pokazują, że brytyjski system parlamentarny rodził się drogą ewolucji, a nie rewolucji.
Zmiany te następowały jednak nie w wyniku reform ustawodawczych, ale przede wszystkim
przez przyjmowanie się w życiu politycznym i prawnym nowych konwenansów, które
wzmacniały w pierwszej kolejności pozycję parlamentu, dopiero później pozycję Izby Gmin,
aż wreszcie dochodziły do gabinetu i w efekcie do premiera. Należy podkreślić, że do roku
1937 samo pojęcie gabinetu nie było ujmowane w prawie pisanym, a z kolei słowo „premier”
pojawiło się w regulacjach prawnych dopiero w roku 1917. Wbrew temu, współcześnie nadal
trudno się doszukać istotniejszych regulacji prawnych, które odnoszą się do działania
funkcjonowania organów władzy państwa i systemu politycznego. Taka sytuacja sprawia, że
zwyczaje konstytucyjne wpływają na określenie faktycznej pozycji monarchy, parlamentu,
premiera i gabinetu.
Znaczna większość reguł, które kreują brytyjski system parlamentarno – gabinetowy
jest zawarta przede wszystkim właśnie w konwenansach. Poza wskazanymi we wcześniejszej
części pracy zaliczyć do nich można także takie reguły jak [Gdulewicz, 2005]:
 Wymóg uzyskania kontrasygnaty dla wszystkich aktów rządowych monarchy,
 Posiadanie przez gabinet inicjatywy ustawodawczej,
 Kwestia odpowiedzialności politycznej, którą ponosi cały rząd,
 Kompetencje kontrolne obu izb parlamentu wobec rządu,
 Wszelkie zmiany w prawie wyborczym jak i zmiany ustroju parlamentu
są uzgadniane przez partie polityczne pod przewodnictwem spikera.
4. Podsumowanie
System rządów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, pomimo że jest obecny
w wielu krajach w całym świecie, wyróżnia się pewnymi rysami ustrojowymi, które są jemu
tylko właściwe. Szczególną uwagę należy zwrócić na specyficzne warunki realizowania
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prawnoustrojowego i politycznego mechanizmu funkcjonowania tego państwa. Najbardziej
istotne znaczenie w tym względzie odgrywa, wspomniany już wcześniej, brak konstytucji
pisanej, znanej z innych państw jako jeden zasadniczy akt prawny, który byłby wyposażony
w nadrzędną moc prawną w stosunku do innych regulacji prawnych i wyznaczało prawne
uwarunkowania działania różnych instytucji życia politycznego ale także ich wzajemnych
relacje i powiązania. W wyniku takiego stanu faktycznego, liczne zagadnienia o charakterze
ustrojowym są regulowane przez wspomniany system konwenansów, które powstawały na
przestrzeni lat w wyniku istnienia określonej praktyki działania w danej sprawie.
Inną istotna cechę brytyjskiego parlamentaryzmu stanowi instytucjonalizacja opozycji.
W tym przypadku chodzi o uznanie opozycji za jeden z kluczowych elementów sprawowania
władzy. Ma to swoje odzwierciedlenie w określeniu: „Opozycja Jej Królewskiej Mości”.
W wyniku takiego założenia walka polityczna pomiędzy rządem i opozycją jest jednym
z kluczowych założeń sztuki sprawowania władzy [Cieślik, 2004]. W praktyce wygląda to
w ten sposób, że dwie główne partie polityczne, które uznają podstawowe zasady
funkcjonującego ustroju, koncentrują się w walce politycznej na dziedzinach, gdzie konflikt
polityczny jest rozwiązywany na drodze kompromisu.
Należy także wskazać, że istotne znaczenie ma brytyjski system wyborczy, który jest
oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych, ale również na większości względnej.
System ten jest nakierowany na uprzywilejowanie dużych partii o szerokich wpływach
w całym kraju, a to z kolei wpływa na powstawanie jednopartyjnych i trwałych większości
w Izbie Gmin. Takie rozwiązanie w kluczowy sposób kreuje prawnoustrojową i polityczną
efektywność systemu parlamentarno – gabinetowego w Wielkiej Brytanii.
Brytyjski model sprawowania władzy politycznej uznawany jest za stabilny
dwupartyjny system, w którym główną rolę odgrywają dwie partie:
 Partia Pracy,
 Partia Konserwatywna.
Przyjmuje się, że ta partyjna stabilizacja trwa od roku 1922. Należy podkreślić, że
poza tymi dwoma partiami na brytyjskiej scenie politycznej można jeszcze wyróżnić
Liberalnych Demokratów, Partię Liberalną oraz ostatnie z względnie liczących się ugrupowań
- Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Podobnie jak w wielu krajach
europejskich, także w Wielkiej Brytanii istnieją inne, mało znaczące ugrupowania partyjne
o charakterze skrajnie prawicowym, skrajnie lewicowym czy nawet faszystowskim [Dzik,
2019].
System dwupartyjny pozwala na tworzenie stabilnego większościowego rządu. System
dwupartyjny wynika z uprzywilejowania w wyborach jedynie dużych ugrupowań,
w wyniku czego w praktyce w parlamencie obecne są jedynie dwie wspomniane wyżej partie.
Na terenie Wielkiej Brytanii od 1983 roku funkcjonuje 651 jednomandatowych okręgów
wyborczych [Dzik, 2019].
Wątpliwość w funkcjonowaniu i ewentualne zmiany w systemie partyjnym może
przynieść w najbliższych latach zapowiadany Brexit (potoczna nazwa procesu opuszczania
przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przez referendum
w czerwcu 2016 roku). Należy jednak podkreślić, że z całą pewnością nie ma znamion
zagrożenia funkcjonowanie obu izb parlamentu czy pozycja monarchy. Te podmioty są
gwarantem niezmienności struktury tworzenia prawa w Wielkiej Brytanii.
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25. WPŁYW ORZECZEŃ PREJUDYCJALNYCH TRYBUNAŁU
SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA PRAWO WYBORCZE
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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1. Wstęp
W 2015 r. Parlament Europejski (PE) zainicjował reformę europejskiego prawa
wyborczego, której głównym celem jest stworzenie homogenicznego systemu wyborczego
obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich w UE. Jest to niezwykle ważne
bowiem obecny kształt prawa wyborczego jest jednym z głównych hamulcowych na drodze
do stworzenia jednolitego narodu europejskiego oraz propagowaniu pro-europejskich postaw.
Co więcej, odnosi się wrażenie, że europejskie partie polityczne praktycznie nie istnieją
w świadomości wyborcy. Dla elektoratu nie jest bowiem do końca oczywiste, co jest stawką
w wyborach do PE. Dualizm prawny sprzyja natomiast wzrostowi deficytu demokracji wśród
obywateli Unii Europejskiej. W świetle prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym sądy
krajowe coraz częściej napotykają na trudności wynikające z tego dualizmu prawnego i tym
samym zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości z prośbą o interpretacje zasad
dotyczących europejskiej ordynacji wyborczej. Mimo że przed sądy unijne wpływa
stosunkowo niewiele sporów dotyczących europejskiego prawa wyborczego, są one
niezwykle ważne w kontekście konstytuowania jednolitej ordynacji wyborczej na poziomie
wspólnotowym. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują tzw. orzeczenia
prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapewniają nie tylko
jednorodną interpretacje prawa wyborczego na terenie Wspólnoty, lecz również pełnią tzw.
funkcje prawotwórczą.
2. Materiał i metody
Głównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyczynia się do kształtowania jednolitego
prawa wyborczego na terenie Unii Europejskiej. W tym zakresie autorka poddała analizie dwa
orzeczenia TSUE wydane w trybie prejudycjalnym, odnoszące się do tematyki czynnego
prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Hipotezą badawczą postawioną w artykule
jest stwierdzenie, iż orzeczenia prejudycjalne stanowią istotny czynnik zarówno harmonizacji,
jak i unifikacji systemów wyborczych państw członkowskich UE. Bazę źródłową artykułu
stanowią w głównej mierze dokumenty instytucji unijnych, a w szczególności Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz bogata literatura przedmiotu odnosząca się do
tematyki podstawowych praw obywatelskich. Badanie zostało wykonane w oparciu o trzy
metody jakościowe: analizę instytucjonalno-prawną, case study oraz analizę systemową.
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3. Wyniki i dyskusja
3.1. Istota pytań prejudycjalnych
Trybunał Sprawiedliwości jest jedną z siedmiu instytucji unijnych, której głównym
celem jest zagwarantowanie należytej ochrony praw jednostek zamieszkujących na terytorium
Unii Europejskiej. Został on utworzony jako instytucja sądownicza Wspólnot Europejskich
w 1952 r. wraz z podpisaniem Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.
Na mocy tzw. Traktatów Rzymskich, przyjętych w 1957 r. zyskał on status wspólnej
instytucji orzekającej na wniosek trzech części składowych Wspólnot Europejskich:
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Wraz z podpisaniem traktatu lizbońskiego
i uzyskaniem przez Unie Europejską (UE) osobowości prawnej instytucja ta nosi nazwę
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Traktat lizboński wprowadził również
tzw. jednolitą procedurę postępowania prejudycjalnego, która znalazła odzwierciedlenie
w prawie pierwotnym UE [Michalska, 2015].
Trybunał Sprawiedliwości UE stanowi tym samym władze sądowniczą UE. Działając
w ścisłej współpracy z sądami krajowymi państw członkowskich UE zapewnia on jednolitą
wykładnie oraz stosowanie prawa unijnego na terenie całej Wspólnoty. Funkcje tą realizuje
zarówno w ramach jurysdykcji spornej, jak i jurysdykcji niespornej. Mimo że to jurysdykcja
sporna stanowi istotę władzy sądowniczej, zasada supremacji prawa unijnego nad prawem
krajowym i wynikająca z niej rozbieżność w krajowych systemach prawnych zrodziła
konieczność pełnienia przez Trybunał Sprawiedliwości tzw. funkcji prawotwórczej [Capik,
2013]. Jest ona realizowana w ramach jurysdykcji niespornej, której podstawową częścią
składową są tzw. orzeczenia prejudycjalne (wstępne). Orzekanie trybie prejudycjalnym
w następstwie wniosków wystosowanych przesz sądy poszczególnych państw członkowskich
jest tym samym kluczowym elementem aktywności orzeczniczej TSUE [Sadomski, 2014].
Jak wynika ze statystyk w 2018 r. spośród 849 nowych spraw wniesionych do TSUE aż 568
z nich stanowiły pytania prejudycjalne. Co więcej, statystyki wykazują stałą tendencję
wzrostową postępowań prejudycjalnych w stosunku do pozostałych kategorii spraw,
w których rozstrzyga TSUE [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201906/20190650_ra_pan_pl_2019-06-06_09-48-22_137.pdf].
Orzeczenia prejudycjalne posiadają swoją podstawę traktową. W literalnym brzmieniu
art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości jest
właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni Traktatów oraz o ważności
i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii
[Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej]. Mechanizm ten polega na tym, że w sytuacji
gdy sąd krajowy ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie wykładni lub ważności danego aktu
prawnego, czy postanowienia traktatowego, może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości
z prośbą o jego wyjaśnienie [https://www.arslege.pl/prejudycjalny-tryb-orzekania-trybunalusprawiedliwosci/k40/a10917/]. Na sądach krajowych leży bowiem powinność stosowania
i interpretowania dwóch odrębnych systemów prawnych, na tle których powstaje szereg
sytuacji kolizyjnych implikujących konieczność przeprowadzenia analizy porównawczej.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że sąd krajowy jest zobligowany rozstrzygnąć zawisły przed
nim spór dopiero po wydaniu przez TSUE stosownego orzeczenia w niniejszym przedmiocie.
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Co więcej, istnieje kategoria spraw wymagających natychmiastowego udzielenia odpowiedzi
(np. azyl, kontrola granic, porwanie dzieci) wówczas pytanie prejudycjalne jest rozpatrywane
w ramach pilnego trybu prejudycjalnego. Orzeczenia wstępne opierają się tym samym na
ścisłej współpracy pomiędzy TSUE a sądami państw członkowskich [Grzeszczak, 2019].
Procedura ta pozwala Trybunałowi Sprawiedliwości kontrolować działalność nie tylko
instytucji i organów unijnych, lecz również samych państw członkowskich. Dzięki temu
obywatele UE zyskują możliwość realizacji przyznanych im w ramach unijnego porządku
prawnego praw w jak najbardziej efektywny sposób na gruncie krajowych systemów
prawnych [Wąsek-Wiaderek, Wojtaszek-Mik 2007].Wśród niniejszych przywilejów znajdują
się również prawa wyborcze do Parlamentu Europejskiego, które stanowią credo
obywatelstwa unijnego.
3.2. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Mimo że minęło już 40 lat od czasów przeprowadzenia pierwszych bezpośrednich
wyborów do PE, europejskie prawo wyborcze jest w dalszym ciągu bardzo słabo
zharmonizowane. W tym miejscu warto wspomnieć, że procedury dotyczące wyborów do
Parlamentu Europejskiego są unormowane zarówno w prawodawstwie europejskim, które
wyznacza wspólne przepisy dla wszystkich państw członkowskich, jak i w ordynacjach
krajowych, różnych w poszczególnych państwach członkowskich. Europejski system
wyborczy należy zatem uznać za polimorficzny. Wśród zagadnień tożsamych w stosunku do
wszystkich krajów znajduje się m.in. zasada proporcjonalnej reprezentacji oraz jednolite progi
wyborcze i funkcje, których nie powinno się łączyć z mandatem posła do PE. Pozostałe
kwestie tj. liczba okręgów wyborczych, charakter systemu wyborczego czy wiek
uprawniający do głosowania są natomiast regulowane w przepisach krajowych. Podstawę
prawną przeprowadzania bezpośrednich wyborów do PE stanowią: artykuł 14 Traktatu o Unii
Europejskiej i artykuły 20, 22 i 223 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Akt
z dnia 20 września 1976 r. dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego
w powszechnych wyborach bezpośrednich. Wraz z podpisaniem Traktatu z Lizbony czynne
i bierne prawo wyborcze zostało zaliczone do kategorii praw podstawowych UE [art. 39
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]. W literalnym brzmieniu art. 22 ust. 2 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej „każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania
w państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania
i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim,
w którym ma miejsce zamieszkania” Jednakże dopuszcza się możliwość udziału
w głosowaniu w stosunku do osób niebędących obywatelami kraju przyjmującego w państwie
członkowskim pobytu na tożsamych warunkach, jakie przysługują obywatelom tego państwa
[Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej]. W tym kontekście warto podkreślić, iż ze
względu na znaczne rozbieżności w definiowaniu pobytu w poszczególnych państwach
członkowskich, przepis ten jest odmiennie intepretowany w 28 systemach wyborczych UE
[Cieleń, Szymański, 2004]. Prawa wyborcze do PE nie przysługują osobom, które na mocy
prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej zostały pozbawione prawa do
głosowania i kandydowania w wyborach do PE [Cieleń, 2008].
Wybory do PE odbywają się w oparciu o zasadę proporcjonalnej reprezentacji
i przewidują zastosowanie systemu list wyborczych bądź systemu pojedynczego głosu
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podlegającego przeniesieniu. Dopuszcza się również możliwość głosowania na postawie
systemu list preferencyjnych. Poza minimalnym progiem w rozdziale mandatów, który nie
może przekroczyć 5 % ważnych głosów oddanych w danym państwie członkowskim,
ustanowiono również obligatoryjny minimalny próg w wysokości od 2 % do 5 % dla okręgów
wyborczych, w których znajduje zastosowanie system list preferencyjnych. Państwa
członkowskie mogą tym samym umożliwić swoim obywatelom oddanie głosu
z wyprzedzeniem, korespondencyjnie bądź drogą elektroniczną. W tym kontekście są one
jednak zobligowane do zapewnienia nie tylko poufności głosowania, lecz również do
dołożenia wszelkich starań by zapewnić głosującym odpowiednią ochronę danych
osobowych. Pozostałe zasady dotyczące głosowania leża natomiast w gestii państw
członkowskich [http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/21/parlament-europejskiprocedury-wyborcze].
3.3. Orzeczenie prejudycjalne w sprawie Eman i Sevinger z 2006 r.
Pierwsza sprawą odnoszącą się do europejskiego prawa wyborczego był wyrok
ówczesnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2006 r.
w przedmiocie wniosku złożonego przez Raad van State o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym w postępowaniu toczącym się pomiędzy M.G. Eman i O.B. Sevinger
przeciwko College van burgemeester en wethouders van Den Haag. Odnosiła się ona do
trzech istotnych kwestii: definicji obywatelstwa UE, obszaru terytorialnego, na którym winny
być przeprowadzane wybory do PE oraz kompetencji państwa członkowskiego w zakresie
ograniczania praw wyborczych w stosunku do własnych obywateli.
Spór dotyczył dwóch obywateli niderlandzkich, którym krajowy urząd wyborczy
odmówił wpisania na listę wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego z powodu
zamieszkiwania na terytorium wyspy Aruba. Wyspa ta w rozumieniu art. 299 Traktatu
o Wspólnotach Europejskich stanowiła terytorium zamorskie Holandii, w stosunku do
którego przepisy traktatowe nie znajdują bezpośredniego zastosowania. Jednakże zdaniem
Emana i Sevingera są oni pełnoprawnymi obywatelami UE i zgodnie z art. 19 ust. 2 TWE
posiadają prawo głosowania w wyborach do PE nawet jeśli zamieszkują na wyspie
wchodzącej w zakres krajów i terytoriów zamorskich UE. W obliczu skierowania przez
obywateli niderlandzkich skargi o odszkodowanie wobec organu wyborczego, niderlandzki
sąd krajowy zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania
prejudycjalne. Po pierwsze, czy przepisy znajdujące zastosowanie do osób posiadających
obywatelstwo unijne są stosowane do obywateli państw członkowskich, mających miejsce
zamieszkania na terytorium krajów i terytoriów zamorskich. Po drugie, czy jeśli odpowiedź
na pytanie pierwsze będzie twierdząca, czy państwa członkowskie posiadają swobodę
w nadawaniu swojego obywatelstwa osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium
krajów i terytoriów zamorskich. Po trzecie, czy przepisy traktatowe należy interpretować
w ten sposób, że legitymowanie się obywatelstwem unijnym prowadzi do przyznania
czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do PE w stosunku do obywateli krajów
i terytoriów zamorskich. Po czwarte, czy prawa wyborcze do Parlamentu Europejskiego
przysługują również osobom nie będącym obywatelami UE. Po piąte, w jaki sposób winno się
dokonać naprawienia szkody jeżeli doszło w tym przypadku do naruszenia praw
obywatelskich [Wyrok w sprawie C-300/04, 2006]
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Mając na uwadze pytanie pierwsze, to wątpliwości dotyczyły przede wszystkim tego, że
wprawdzie Aruba jest częścią Królestwa Niderlandów ale posiada bardzo dużą autonomie.
Ponadto do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przystąpiły jedynie Niderlandy natomiast
Aruba oraz Antyle Niderlandzkie nie są pełnoprawnym członkiem ówczesnej UE. W związku
z tym rząd niderlandzki stał na stanowisku, iż zakres terytorialny prawa wspólnotowego nie
znajduje zastosowania w stosunku do wyspy [Ziemblicki, 2010]. W przedmiocie pytania
pierwszego, Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie stwierdził, że osoby posiadające
obywatelstwo państwa członkowskiego i przebywające lub mające miejsce zamieszkania na
terytorium wchodzącym w skład Krajów i Terytoriów zamorskich mogą powoływać się na
prawa przyznane obywatelom UE, do których należą również prawa wyborcze do PE.
Pozytywna odpowiedź na pierwsze pytanie uczyniła jednocześnie zadość wyjaśnieniu
zagadnienia drugiego, które implikowałoby konieczność udzielenia pełnej odpowiedzi jedynie
wtedy, gdyby odpowiedź na pytanie pierwsze była negatywna [Wyrok w sprawie C-300/04,
2006].
Najbardziej złożonym zagadnieniem była odpowiedź na pytanie trzecie. Z jednej
strony Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że na obecnym etapie rozwoju prawa
wspólnotowego to państwa członkowskie określają zasady dotyczące prawa głosowania
i kandydowania w wyborach do PE, mogąc odwołać się do kryterium miejsca zamieszkania
na terytorium, w którym organizowane są wybory. Prawo wspólnotowe nie określa bowiem
w sposób wyraźny katalogu osób, którym przysługują prawa wyborcze do PE. Z drugiej
strony Trybunał orzekł, że zgodnie z zasadą niedyskryminacji, państwo członkowskie nie
może przyjmować kryteriów, które prowadziłyby do różnego traktowania obywateli
znajdujących się w porównywalnych sytuacjach bez obiektywnego uzasadnienia takiej
różnicy. Skoro prawa wyborcze przysługują obywatelom UE mieszkającym na terytorium
Państw Trzecich, to musza one również obowiązywać na obszarze krajów i terytoriów
zamorskich. W związku z tym Królestwo Niderlandów miało obowiązek przeprowadzenia
wyborów do PE na Arubie [Wyrok w sprawie C-300/04, 2006].
Mając na uwadze pytanie czwarte, Trybunał powołał się na wyrok w sprawie
Hiszpania przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w którym rozszerzył podmiotowy zakres
czynnego prawa wyborczego na rezydentów niebędących obywatelami UE [Wyrok w sprawie
0145/04, 2016]. W tym kontekście Trybunał ponownie podkreślił, że określenie kategorii
osób mających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego
leży nadal w gestii państw członkowskich. Mimo to państwa członkowskie wykonując
niniejsze zadanie winny respektować unijny porządek prawny. W przedmiocie pytania
piątego Trybunał stwierdził, że krajowy porządek prawny każdego państwa członkowskiego
ma określać środki umożliwiające naprawienie szkody w stosunku do osób, które z uwagi na
przepis krajowy sprzeczny z prawem wspólnotowym, nie została wpisana na listę wyborczą
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W świetle powyższych uwag ważnym
podkreślenia jest fakt, że na każdym państwie członkowskim ciąży obowiązek uchwalenia
bądź doprecyzowania przepisów stanowiących o naprawieniu szkody w niniejszym
przedmiocie. Co więcej, naprawienie szkody winno być zgodne z zasadami równoważności
i skuteczności [Ziemblicki, 2010].
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3.4. Orzeczenie prejudycjalne w sprawie Delvigne vs. Commune de LesparreMédoc
W kolejnym orzeczeniu prejudycjalnym TSUE zajął się kwestią, czy kraj członkowski
może wprowadzić ogólny, nieokreślony i automatyczny zakaz korzystania z praw
obywatelskich i politycznych, obejmujący również prawo obywateli unijnych do głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawa Delvigne vs. Commune de LesparreMédoc dotyczyła obywatela francuskiego, który w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem
karnym za zbrodnie, otrzymał karę dodatkową, w wyniku której został pozbawiony praw
wyborczych do PE. Cztery lata później przepisy przewidujące niniejszą sankcje zostały
zmienione, nie znalazły one jednak zastosowania do wyroków skazujących, które
uprawomocniły się przed jego wejściem w życie. W związku z tym pan Delvinge, który
utracił prawa wyborcze do Parlamentu Europejskiego, powołał się na nierówne traktowanie
obywateli unijnych, będące naruszeniem praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych
i zaskarżył decyzję komisji administracyjnej, na mocy której został skreślony z listy
wyborców[https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201604/rapport_annuel_2
015_activite_judiciaire_pl.pdf].
Tribunal de grande instance de Bordeaux (sąd krajowy) zawiesił postępowanie
w sprawie pana Delvigne i postanowił zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami
prejudycjalnymi. Po pierwsze, czy w świetle art.49 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego UE ma prawo skorzystać z łagodniejszej
kary, jeśli weszły one w życie po skazaniu skarżącego. Po drugie, czy art. 39 Karty
znajdujący zastosowanie w wyborach do PE nie wyklucza, by państwa członkowskie
wprowadzały ogólny, nieokreślony i automatyczny zakaz korzystania z praw obywatelskich
i politycznych, co stanowiłoby przejaw nierównego traktowania obywateli UE [Wyrok
w sprawie C‑ 650/13, 2015].
Odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości była niezwykle obszerna. W pierwszej
kolejności poruszył on kwestię zastosowania wobec powoda przepisów zawartych w Karcie
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W tym zakresie stanął on na stanowisku, iż sytuacja
w jakiej znalazł się obywatel UE jest objęta zakresem stosowania prawa unijnego. Akt z 1976
r. regulujący kwestię wyborów do PE nie określa bowiem w sposób wyraźny i szczegółowy
katalogu osób, którym przysługują prawa wyborcze do PE, w związku z tym zadanie to leży
w gestii państw członkowskich UE. Mając na uwadze postawione przez sąd krajowy pytania
prejudycjalne, Trybunał podkreślił, że zasada działania wstecz łagodniejszej ustawy karnej,
będąca przedmiotem art. ust.1 49 Karty, nie może stać na przeszkodzie przepisom krajowym,
z uwagi na to, że przepisy te ograniczają się do utrzymania pozbawienia praw wyborczych
w przypadku wyroków skazujących wydanych w ostatniej instancji, mając na uwadze okres
obowiązywania poprzednich, mniej korzystnych przepisów [Wyrok w sprawie C650/13,
2015].
W odpowiedzi na pytanie drugie Trybunał orzekł, że wprawdzie pozbawienie prawa
do głosowania stanowi ograniczenie w świetle art. 39 ust. 2 KPP, jednakże art. 52 Karty
pozwala na wprowadzenie przez państwo członkowskie ograniczeń w wykonywaniu takich
praw, o ile ograniczenia te są przewidziane w ustawie oraz szanują istotną treść tych praw
i wolności, jak również zasadę proporcjonalności. W związku z tym TSUE podkreślił, iż
w sprawie będącej przedmiotem tego orzeczenia, pozbawienie prawa do głosowanie jest
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przewidziane prawem krajowym, a artykuł 39 ust. 2 niniejszej Karty nie stoi na przeszkodzie
wykluczenia niektórych osób z grupy tych, którym przysługują prawa wyborcze. Co więcej,
takie ograniczenie jest proporcjonalne bowiem bierze pod uwagę charakter oraz wagę
popełnionego przez powoda przestępstwa, a także okres trwania niniejszej kary. W tym
przypadku nie znajduje zatem zastosowania zasada równego traktowania obywateli UE
Ponadto Trybunał ponownie podkreślił, że na państwach członkowskich spoczywa obowiązek
zapewnienia, by wybory członków Parlamentu Europejskiego odbywały się w powszechnych
wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym [Wyrok w sprawie C‑ 650/13,
2015].
4. Wnioski
Na wstępie należy jednoznacznie stwierdzić, iż brak jednolitej procedury wyborczej,
a tym samym ugruntowanych podstaw prawnych dla praw politycznych i obywatelskich,
przekłada się na konsekwentnie malejącą frekwencje wyborczą w wyborach do PE. W tym
kontekście pozytywną rolę odgrywa Trybunał Sprawiedliwości UE, który jest nie tylko
ponadnarodowym organem sądowniczym, lecz również siłą napędową w konstytuowaniu
prawa unijnego. Poprzez wyjaśnianie i precyzowanie zagadnień, na tle których powstają
odmienne interpretacje orzeczenia prejudycjalne zapewniają nie tylko jednolitą wykładnie
prawa unijnego na terenie całej wspólnoty, lecz również wspomagają wymiar sprawiedliwości
w państwach członkowskich UE.
Odnosząc się do pytań prejudycjalnych skierowanych przez krajowe organy
sądownicze należy stwierdzić, iż w każdym orzeczeniu prejudycjalnym Trybunał
Sprawiedliwości stał na stanowisku, że na obecnym etapie integracji europejskiej to państwa
członkowskie określają większość zagadnień odnoszących się do czynnego prawa
wyborczego. Europejskie prawo wyborcze nie określa w sposób precyzyjny ani katalogu osób
ani obszaru terytorialnego, na którym winny być przeprowadzane wybory do PE.
W orzeczeniach prejudycjalnych TSUE był jednak zwolennikiem szerokiej interpretacji
zarówno zakresu podmiotowego, jak i terytorialnego czynnego prawa wyborczego, czego
doskonałym przykładem było rozszerzenie czynnego prawa wyborczego na: po pierwsze,
osoby zamieszkujące Kraje i Terytoria Zamorskie, które nigdy nie mieszkały na terytorium
UE, dopuszczając jednak w tym kontekście ograniczenia wynikające z okresu stałego bądź
czasowego pobytu w określonym państwie, po drugie, osoby nie posiadające obywatelstwa
europejskiego jednakże zamieszkające na terytorium państwa członkowskiego
Jednocześnie Państwa członkowskie zostały również zobligowane do: organizowania
i przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego na terytorium państw trzecich,
obszarze krajów i terytoriów zamorskich oraz uwzględnienia w swoim prawie wyborczym
podstawowych praw i przywilejów przysługujących obywatelom UE. Powyższe orzeczenia
rzucają bez wątpienia nowe światło na prawo wyborcze do PE i jednocześnie mobilizują do
intensyfikacji działań zmierzających do ustanowienia jednolitej europejskiej ordynacji
wyborczej.
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al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
1. Wstęp
Turystyka jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki [Szajt 2018].
Już w latach 70 XX wieku został zauważony problem nadmiernej turystyki objawiający się
zbyt dużą liczbą turystów, występującymi zakłóceniami do których można zaliczyć hałas, czy
inne fizyczne oddziaływania na przykład niszczenie przyrody. W ostatnich latach wpływ
turystyki jest coraz bardziej zauważalny, oprócz zwiększonej liczby turystów, wyodrębniły
się również inne zmiany. Elementy związane z cenami linii lotniczych, które nierzadko są
bardzo niskie, co skutkuje ułatwieniem podróżowania większej liczbie osób. Na rozwój
turystyki wpływ mogą mieć również rejsy. Wielu turystów korzysta z tego rodzaju
wycieczek, co wiąże się z przybyciem do miejsca docelowego ogromnej liczby podróżnych
w tym samym czasie. Airbnb (serwis, który umożliwia wynajmowanie noclegów u osób
prywatnych, w hotelach i innych, po niskiej cenie) i podobne rozwiązania dotyczące
zakwaterowania również mogą potęgować wzrost liczby turystów, którzy zachęcani są
niskimi cenami w porównaniu do drogich hoteli, a procedury związane z zakwaterowaniem są
łatwiejsze oraz istnieje większy wybór miejsc noclegowych, są nimi prywatne domy czy
apartamenty. Rozwój turystyki może być również podyktowany łatwością komunikacji jaką
przynoszą media społecznościowe. Poprzez popularne social media takie jak na przykład
Instagram, nieznane dotąd miejsca dla odwiedzających mogą stać się atrakcyjne oraz
popularne. Zwiększony ruch turystyczny może być skutkiem odpowiedniej promocji
w mediach społecznościowych, poprzez między innymi promowanie miejsc przez znane
osoby czy agencje rządowe [ https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism,
16.11.2019]. Obecnie, większość turystów nie wyobraża sobie podróżowania bez
wykorzystania podczas podróży nowych technologii, związanych z narzędziami mobilnymi
w tym również sieci Internet. Możliwości jakie oferowane są w branży turystycznej
w Internecie przyciągają coraz większą liczbę potencjalnych turystów [Szajt, Rafałko 2017].
Nadmierny ruch turystyczny – jest to zjawisko charakteryzujące się nadmiernym
zatłoczeniem miejsc, przez efekt przereklamowania i komercjalizacji. Zjawisko to wpływa na
obniżenie poziomu odczucia doznań przez podróżnych, ale i wpływa na niszczenie
naturalnych zasobów ziemi, jak fauna i flora. Nadmierna turystyka w niektórych przypadkach
wpływa na wzrost cen z zakresu: usług, mieszkań, nieruchomości w danym mieście. Problem
ten współcześnie pojawia się na całym świecie, w tym w Polsce wpływając na negatywne
postrzeganie turystyki i turystów przez mieszkańców zatłoczonych miejsc atrakcyjnych
turystycznie [Kruczek, 2018].
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Rysunek 1. Wzrost liczby turystów i wpływów z turystyki w 2017 roku
Źródło:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf,
16.11.2019r.

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki związane
z turystyką w Polsce w roku 2018 zauważyć można zmiany dotyczące:
 Liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski, które w 2018 wyniosły 19 622
tysiące, co stanowiło wzrost o 7,5% w porównaniu do roku poprzedniego;
 Liczby podróży krajowych mieszkańców Polski, wynoszące 47 736 tysiące w roku
2018, co stanowi wzrost o 3,9% w porównaniu do roku 2017
[https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/badania-rynku-turystycz/8446,PODSTAWOWEDANE-STATYSTYCZNE-TURYSTYKA-W-ROKU-2018.html, 16.11.2019r.].
Celem rozdziału jest przedstawienie rosnącego problemu overturism’u, czyli
nadmiernej turystyki, oraz przedstawienie miejsc zmagających się z tym problemem,
jak i wykorzystywane przez nich strategie by zyskać kontrolę nad nadmierną turystyką
i negatywnymi jej skutkami.
2. Overtourism – definicja
Definicja overtourism’u mówi o tym, że jest to nadmierna turystyka, ściśle związana
ze zwiększoną liczbą turystów, terminem oraz rodzajem ich wizyty, jak i miejscem do którego
przybywają. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) podaje definicję overtourism’u jako
wpływ turystyki w docelowym miejscu lub konkretnej części, nadmiernie wpływającą na
życie obywateli, jakość doświadczeń odbieranych w negatywny sposób [https://www.e233
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unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420070, 16.11.2019]. Wszystkie elementy dotyczące
nadmiernej turystyki dotyczą różnych grup, nie tylko mieszkańców, ale również turystów oraz
przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone w roku 2017 przedstawiają wyzwania z jakimi
wiąże się overtourism, dotyczą one przeciążenia całej infrastruktury, czy też z pogorszenia
wrażeń turystycznych, mogą wpływać negatywnie na emocje mieszkańców,
a największym zagrożeniem płynącym ze strony nadmiernej liczby turystów może być
zagrożenie dla środowiska, fauny i flory, jak i dla dziedzictwa i kultury
[https://www.wttc.org/-/media/files/reports/policy-research/coping-with-success---managingovercrowding-in-tourism-destinations-2017.pdf, 16.11.2019]. W ostatnich latach coraz
większa liczba miast oraz regionów takich jak na przykład Barcelona, Wenecja czy Zakopane,
zmaga się z negatywnymi skutkami nadmiernej turystyki.
Kluczowymi wnioskami dotyczącymi nadmiernej turystyki są:
 Problemy wynikające z nadmiernej turystyki powiązane są z negatywnym
postrzeganiem spotkań turystów z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, przyczyną
jest ogromna liczba turystów znajdująca się w określonym czasie lub w określonych
miejscach;
 Nadmierna turystyka rozwija się gdy czynniki ekologiczne, społeczne, fizyczne,
psychologiczne czy zdolności ekonomiczne w określonym miejscu zostały
przekroczone;
 Związek z nadmierną turystyką mają również malejące koszty transportu, przy
wzroście dochodów, oraz koncentracją turystyki w określonych porach oraz
miejscach;
 Wpływ na to zjawisko ma również szybkość zmian. Odnotowano, że w miastach oraz
atrakcjach nastąpił gwałtowny wzrost odwiedzin przez turystów, którzy kierowali się
wyborem poprzez media społecznościowe oraz reklamy na platformach
internetowych;
 Overtourism spotykany jest nie tylko w przypadku turystyki miejskiej ale również na
obszarach wiejskich, wyspach czy wybrzeżach, obszarach związanych z dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym;
 Destynacje starają się wprowadzać strategie zapobiegające nadmiernej liczbie
turystów,
są
one
jednak
rzadko
omawiane
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(201
8)629184_EN.pdf, 16.11.2019].
Przyczyny powstawania nadmiernej turystyki maja specyficzny charakter zarówno dla
obszarów przybrzeżnych, miejskich, wiejskich oraz wysp czy zabytków i atrakcji. Większość
badań z tym związanych była przeprowadzana w obszarach miejskich skupiając uwagę na
przyczynach i czynnikach powstawania nadmiernej turystyki. Przeprowadzone badanie
dotyczące wzrostu turystyki w Europie określiło, że przyczyny nadmiernej turystyki są
generowane przez czynniki takie jak:
 Presja urbanizacji;
 Dogodne ceny oraz dostępność podróży;
 Zwiększająca się liczba przyjazdów międzynarodowych;
 Zmiana charakteru miasta oraz cen w centrum czy nowych dzielnicach miast;
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Przybywanie nowych miejsc zakwaterowania;
Koncentracja dużych grup turystów.
To samo badanie podaje, że niektóre konsekwencje mogą być powiązane
z negatywnymi emocjami mieszkańców i mogą wynikać z:
 Presji na infrastrukturę;
 Wzrostu zapotrzebowania na wodę i energię;
 Zwiększonych zatorów;
 Zachowania odwiedzających;
 Zanieczyszczenia;
 Degradacji środowiska;
 Zanieczyszczenia zabytków oraz miejsc historycznych;
 Utraty autentyczności oraz tożsamości;
 Wzrostu kosztów utrzymania dla mieszkańców lokalnych;
 Zwiększającej
się
nierówności
wśród
mieszkańców
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(201
8)629184_EN.pdf, 16.11.2019].
UNWTO w 2018 roku przedstawiła raport dotyczący nadmiernej turystyki oraz
sposobów w jaki można jej zapobiegać. Zaznacza by postrzegać turystykę w aspekcie
lokalnym, oraz przedstawia kilka strategii, które mogą przyczynić się do kontrolowania
nadmiernej turystyki, są nimi:
1. Promocja miejsc i atrakcje, które są mniej znane;
2. Stosowanie przepisów dotyczących ograniczeń, na przykład ograniczenie liczby
odwiedzających w wyznaczonym czasie;
3. Odpowiednia segmentacja odwiedzających;
4. Możliwość zapewnienia lokalnych korzyści turystycznych, związanych z udziałem
mieszkańców w rozwoju turystyki;
5. Poprawa infrastruktury publicznej, zwłaszcza w transporcie;
6. Odpowiednia infrastruktura dla odwiedzających oraz ludności;
7. Informowanie odwiedzających o zasadach i wartościach występujących w danym
miejscu;
8. Angażowanie oraz poważne traktowanie lokalnych interesariuszy;
9. Korzystanie z mechanizmów wymiany i kontroli, które oparte są na nowych
technologiach
oraz
bezpiecznych
danych
[https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420070, 16.11.2019].
3. Przykłady miejsc z nadmierną liczbą turystów
Istnieje wiele miejsc gdzie nadmiar liczby turystów powoduje wiele zmian, ograniczeń
oraz negatywnych skutków. Najwyższy szczyt świata czyli Mount Everest, znajdujący się na
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO przyciąga uwagę niejednego podróżnika. Turystyka
w tym miejscu przyczyniła się do zmniejszenia populacji zwierząt w tym niedźwiedzia
tybetańskiego, irbisa śnieżnego, pandki rudej oraz wielu gatunków ptaków. Rząd Nepalu
postanowił uruchomić specjalne programy w celu ratowania środowiska, na przykład
wspieranie w zalesianiu stoków. Zorganizowano również ekspedycję, która miała na celu
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zebranie całego ekwipunku pozostawionego przez wspinaczy, między innymi puszek,
namiotów, odchodów i zużytych zapasów tlenu [http://www.masaperlowa.pl/overtourismczyli-nienawidzi-sie-turystow-dlaczego/#.XcM2r1VKiM9, 16.11.2019r.]. Mount Everest
nazywany jest również jako najwyższe wysypisko śmieci. W 2017 roku Komisja Kontroli
Zanieczyszczeń Parku Narodowego odnotowała, że Nepalscy wspinacze znieśli z góry około
25
ton
śmieci
oraz
15
ton
ludzkich
ekskrementów
[https://podroze.onet.pl/aktualnosci/problem-smieci-pozostawianych-na-mounteverescie/77cz6qh, 16.11.2019r.].

Rysunek 2. Zaśmiecenie Mount Everest
Źródło: http://ttg.com.pl/planowane-ograniczenia-wspinaczki-na-mount-everest/, 16.11.2019r.

W związku z nadmierna liczbą turystów oraz ich aktywności w Tajlandii
zaobserwowano wymieranie raf koralowych. Zauważając narastający problem, władze
Tajlandii były zmuszone podjąć odpowiednie kroki o zamknięciu miejsc do nurkowania, tym
samym ograniczając liczbę turystów i ich wpływu na środowisko naturalne. W związku z tym
zamknięte zostały wyspy, zatoki oraz plaże [https://www.tanie-loty.com.pl/blogi/10441tajlandia-zamyka-kolejne-wyspy-dla-turystow.html, 16.11.2019r.].

Rysunek 3. Tłumy turystów na plaży Maya Bay
Źródło:https://podroze.se.pl/swiat/azja/tajlandia/maya-bay-w-tajlandii-zamknieta-dla-turystow/6266/,
16.11.2019r.
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Zamknięta została również słynna plaża Maya Bay. Departament Parków
Narodowych, Ochrony Przyrody i Roślin w Tajlandii zdecydował, że przez nadmierną liczbę
turystów i wyniszczenie rafy koralowej plaża dostanie zamknięta na okres od 2018 roku do
czerwca 2021 roku [https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190519717-Tajlandia-Popularna-plazazamknieta-do-2021-roku.html, 16.11.2019r.]. Na Wyspach Galapagos wprowadzono
ograniczenia, które nie mogą przekraczać 100 tysięcy odwiedzających rocznie. Z limitami
również spotkać się można w Peru, gdzie każdego dnia na Machu Picchu, może wejść
6 tysięcy osób. Ograniczenia zostały wprowadzone również w Indiach i słynnym mauzoleum
Taj Mahal pod Agrą. Do 40 tysięcy osób dziennie może mieć możliwość zwiedzania.
Odstępstwem od reguły są turyści, którzy zapłacą za bilet wstępu 25-krotność ceny biletu dla
obywatela Indii [http://www.globtrotuar.pl/turystyka-limitowana.php, 16.11.2019r.].

Rysunek 4. Turyści w Machu Picchu
Źródło: https://overtourism.com/machu-picchu-overtourism-report/ , 16.11.2019r.

Bhutan jest miejscem, gdzie pobyt jest uregulowany odgórnie. Oprócz wizy, która
będzie potrzebna do podróżowania, turyści muszą pogodzić się z faktem, że za każdy dzień
pobytu w Bhutanie pobierana jest opłata 200 dolarów, która w późniejszym okresie będzie
rozliczana w ramach zakwaterowania, transportu, wyżywienia. Reguły te dotyczą wycieczek
zorganizowanych jak również turystów indywidualnych. Opłata ta ma na celu ograniczenie
napływu turystów oraz wyniszczania środowiska przez ruch turystyczny. W związku z tym,
Bhutan,
ze
wszystkich
miejsc
na
ziemi,
odwiedzany
jest
najrzadziej
[http://www.rezerwatjata.pl/bhutan-najwazniejsze-informacje-przed-wyjazdem_eoph.a,
16.11.2019r.].
Barcelona jest pięknym miastem w Europie, uwielbianym przez turystów.
Przyjeżdżają tutaj miliony osób chcących podziwiać jej piękno. Przyjazdy te wiążą się
z hałaśliwymi turystami, zanieczyszczeniami, całonocnymi imprezami, ale jak zauważono
powodują również wyludnianie się centrum miasta oraz osłabienie rynku nieruchomości.
Powodem są rosnące ceny czynszu związane z wynajmem turystycznym, który jest bardziej
opłacalny dla wynajmującego. Z tego tytułu władze Barcelony wprowadziły nowe przepisy,
dotyczące zakazu powstawania nowych hoteli w centrum, oraz dzielnic do niego
przylegających. Właściciele prywatnych mieszkań również muszą przestrzegać zakazu,
a w efekcie nie będą wydawane pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. W przypadku
gdy hotel zaprzestanie działalności, na jego miejscu nie może powstać nowy, kolejny.
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Władze miasta uważają, że w centrum jest ich za dużo [https://www.fly4free.pl/barcelonawprowadza-restrykcyjne-przepisy-ograniczajace-liczbe-turystow-a-londyn-chce-podatkuhotelowego/, 16.11.2019r.].

Rysunek 5. Baner antyturystyczny w Barcelonie
Źródło: https://edition.cnn.com/travel/article/overtourism-solutions/index.html, 16.11.2019r.

Ograniczeniami dla turystów posługuje się Wenecja. Chcąc ograniczyć liczbę
turystów władze miasta postanowiły wprowadzić opłaty za wstęp do niego, bez względu czy
turysta zostanie tam na jeden dzień bez noclegu, czy na dłużej. Podatek ten został
zatwierdzony. Wysokość podatku oscyluje w granicach od 2,5 euro do 10 euro, rozbieżność ta
wynika z odwiedzania miasta o różnych porach roku. Podatek ten ma ograniczać liczbę
turystów, ale również ma być pomocny przy oczyszczaniu miasta z ton śmieci zostawianych
przez turystów [http://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,24325349,wenecja-wprowadzapowazne-ograniczenia-dla-turystow-bedzie.html, 16.11.2019r.]. Mieszkańcy Wenecji
sprzeciwiają się również statkom wycieczkowych, które przywożą tłumy turystów oraz psują
piękno tego miejsca. W związku z tym duże statki pasażerskie od 2021 roku nie będą mogły
wpływać do części historycznej miasta [https://www.fly4free.pl/wenecja-zakaz-wstepu-dlaturystow/, 16.11.2019r.].

Rysunek 6. Widok na liczbę turystów w Wenecji
Źródło: https://podroze.onet.pl/aktualnosci/w-wenecji-stale-rosnie-liczba-turystow/ngmhdrd, 16.11.2019r.
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Nie tylko zagraniczne miejsca, miejscowości czy regiony mają problem z nadmierną
liczbą turystów. W Polsce również zaczęto odczuwać to zjawisko. Przepięknym miejscem jest
Morskie Oko. Z roku na rok coraz bardziej popularne wśród turystów na południu Polski.

Rysunek 7. Tłumy turystów na Morskim Oku
Źródło:https://turystyka.wp.pl/tlumy-nad-morskim-okiem-tlok-jak-na-mount-everescie-6404196106962561a,
16.11.2019r.

Z internetowych opinii na temat tego miejsca można wyczytać „Tłok jak na Mount
Evereście”. W sezonie letnim turyści dodają również na różnego rodzaju portale czy
platformy zdjęcia z Morskiego Oka, przedstawiające kolejki nie tylko na samą atrakcję ale
również wzmożony ruch pieszy na szlakach prowadzących do niego. Okres letni jest to czas
wzmożonego ruchu turystycznego ale również pracy TOPR, którzy odnotowują większą
liczbę akcji w tym okresie. Problemy związane z nadmierną liczbą turystów, to problemy
ze środowiskiem, zadeptane tereny zielone, wyznaczone nowe, dzikie szlaki, jak również
dokarmianie dzikich zwierząt, na dużą skalę, w efekcie czego Tatrzański Park Narodowy
apelował i prosił turystów o zaniechanie takiego zachowania [https://turystyka.wp.pl/tlumynad-morskim-okiem-tlok-jak-na-mount-everescie-6404196106962561a, 16.11.2019r.].
4. Podsumowanie
Turystyka jest jedną z gałęzi gospodarki rozwijającą się najprężniej.
Jednak w ostatnich latach stała się dużym problemem w niektórych regionach, miastach czy
miejscach na całym świecie. Gdy w sezonie turystów jest wielu, zaczynają oni negatywnie
wpływać na środowisko naturalne odwiedzanego miejsca, oraz na jakość życia wśród jego
mieszkańców. Ruch turystyczny nasilił się wraz z oferowaniem tanich przelotów konkretnych
linii lotniczych, czy po uruchomieniu portali mających na celu ułatwienie organizacji
jak i samego podróżowania, wynajmu zakwaterowania oraz korzystania z atrakcji. Wiele
miast pragnie atencji takiej jaką posiadają na przykład Barcelona, Wenecja, Rzym.
Organizują akcje promujące swoje atrakcje, promują miasta w sieci, na portalach
społecznościowych. W wielu miejscach turystycznych został przekroczony próg, na skutek
którego turystyka zostaje postrzegana negatywnie. Turyści szukają alternatyw, wybierają się
w najmniej zatłoczone, nowe miejsca, a władze miast próbują walczyć z tym zjawiskiem
różnymi sposobami. Walka ta polega na wprowadzaniu nowych przepisów mających
zorganizować turystykę tak, by nie zagrażała nikomu. Wprowadzane są mandaty dla turystów
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za nieodpowiednie zachowanie. Powstają ograniczenia zabraniające wstępu w konkretne
miejsca, lub limity, których nie można przekraczać.
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27. ANALIZA PROCESU PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA DO
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW ŚWIATOWYCH
I ICH SKUTKI DLA MIAST-GOSPODARZY
Barbara Dziedzic
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Instytut nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Studenckie Koło Zarządzania Produktem
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
E-mail: dziedzicbarbarbaa@gmail.com
1. Wstęp
Wystawy światowe, znane na całym świecie jako EXPO pochodzące od angielskiego
wyrazu exposition są cyklicznymi ekspozycjami prezentującym dorobek kulturalny, naukowy
i techniczny krajów i narodów świata.
Wystawy światowe charakteryzują się możliwością bezpośredniego kontaktu
z licznymi wystawcami, obcowaniem z wyjątkowymi atrakcjami rozsianymi po całym globie,
zobaczenia oryginalnych konstrukcji wystawczych.
W niniejszej pracy zostały przedstawione główne cechy wystaw światowych Expo,
w szczególności korzyści, jakie niesie organizacja takiego wydarzenia dla miasta-gospodarza.
Została zwrócona uwaga na znaczenie tych wystaw dla wystawców oraz zwiedzających. Na
przykładzie Expo 2010 w Szanghaju, wydarzenie to zostało ukazane jako mega-event.
Szczegółowo przedstawiono przygotowania do Expo 2020 w Dubaju.
2. Historia
Targi EXPO są znane również jako: wystawy światowe, globalne targi, ekspozycja
uniwersalna lub międzynarodowa ekspozycja.
Wystawy Światowe EXPO to największe oraz najbardziej prestiżowe wydarzenia na
świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Ich skala
porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
Kompleksowa, wielobarwna prezentacja dorobku niemal wszystkich krajów i największych
organizacji na świecie tworzy olbrzymie innowacyjne widowisko, wykorzystujące multimedia
i najnowsze techniki budowania ekspozycji. Wszystko to sprawia, że począwszy od Wielkiej
Wystawy w Londynie w 1851 roku. Organizacja globalnych targów, oznacza, że pewna część
miasta-gospodarza na kilku miesięczny okras czasu staje się stolicą świata, przyciągając
rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów
poszukujących nowych kontraktów, po turystów i rodziny z dziećmi.
Każde targi Expo są diametralnie różne od poprzednich, różnią się charakterem oraz
organizacją. Wynika to między innymi z tego powodu, że odbywają się w równych częściach
świata. Przyświecają im także inne hasła przewodnie. Decyzję o wyborze miejsca na kolejne
targi przyznaje Międzynarodowe Biuro Wystaw (franc. Bureau International des Expositions,
BIE). Prawo głosu w tej organizacji mają wszystkie kraje członkowskie, których obecnie jest
170. Pierwsza wystawa Expo, została zorganizowana w 1851 roku w Londynie i znana jest
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jako Wielka Wystawa. W roku 1928 weszła w życie Konwencja o Międzynarodowych
Wystawach Światowych. International Bureau of Exhibitions z siedzibą w Paryżu służy jako
międzynarodowy organ ds. organizacji światowych targów (Walvis, 2004).
Najbliższa, planowana wystawa Expo będzie miała miejsce w 2020 w Dubaju.
Natomiast w 2022 roku odbędzie się w Buenos Aires, jest to jedno z tzw. małych Expo,
odbywających się pomiędzy światowymi edycjami wystaw. Łódź również ubiegała się
o organizację tej wystawy. Walka pomiędzy Polską a Argentyną była niezwykle wyrównana.
Zaledwie 6 głosów dzieliło Łódź od zdobycia praw do realizacji Expo 2022/2023. Wyścig
zakończył się wynikiem 62 dla Buenos Aires i 56 dla Łodzi (expo2022.uml.lodz.pl).
Podczas tego eventu kraje uczestniczące mają szansę pokazać się z jak najlepszej
strony, zaprezentować swój potencjał oraz rozwój w wielu obszarach. Wystawa daje
możliwość do swoistego współzawodnictwa uczestników. Najbardziej spektakularnymi
przykładami jest m.in. wieża Eiffla czyli, ponad 300-metrowa konstrukcja zbudowana na
paryskie Expo w 1889 roku. Wówczas była to najwyższa budowla na świecie. Początkowo
planowano ją rozebrać po zakończeniu targów. Jednak zdecydowano się na jej pozostawienie,
co wywołało wiele kontrowersji wśród Paryżan (Woś, 2010). Choć w roku wystawy miała
ona ukazać tylko wysoki poziom wiedzy inżynierskiej oraz możliwości technicznych
ówczesnej epoki to z biegiem lat wieża ta stała się symbolem Paryża i jest jedną z pierwszych
miejsc przywoływanych, gdy myślimy o mieście zakochanych. Natomiast symbolem Brukseli
stała się instalacja powiększonej cząsteczki atomu, która została wystawiona z okazji targów
w 1958 roku. Z kolei na wystawę w 1962 roku w Seattle został wzniesiony Space Needle,
niemal dwustumetrowy stalowy słup z latającym spodkiem na wierzchołku. Jest on mocno
kojarzony z tym amerykańskim miastem (Woś, 2010).
Wystawy Expo podzielone zostały na Światowe Expo a także specjalistyczne Expo.
W zależności od kategorii wystawy międzynarodowe mogą trwać od trzech tygodni do
sześciu miesięcy.
Wystawy EXPO zasługują na miano mega-eventu, co znajduje potwierdzenie
w literaturze przedmiotu – Mega-event and destination brand: 2010 Shanghai Expo (Yu,
Wang i Seo, 2012); Mega-events as drivers of community participation in developing
countries: The case of Shanghai World Expo (Lamberti, Noci, Guo i Zhu, 2011); Megaevents, Local Economies, and Global Status: What Happened before the 2008 Olympics in
Beijing and the 2010 World Expo in Shanghai (Sun i Lin Ye, 2011); Planning mega-event
built legacies - A case of Expo 2010 (Deng, Poon i Chan, 2016); Mega-events and Modernity
Olympics and expos in the growth of global culture (Roche, 2002); What makes an event
a mega-event? Definitions and sizes (Müller, 2015). Niektórzy autorzy używają nawet
określenia „sztandarowe mega-wydarzenie” (mega-event flagship) (Deng i Poon, 2014).
Mega-event to otwarty system społeczno-gospodarczy, charakteryzujący się
ogromnymi wymaganiami budżetowymi i wieloma rodzajami podprojektów oraz ich
złożonymi powiązaniami. Jednakże mega-event jest okazją dla kraju, aby zapracować na
swoją międzynarodową reputację, pokazać zdolności zarządzania, a także siłę społeczną.
Przygotowanie takiego wydarzenia wymaga długiego czasu oraz zrealizowania
skomplikowanych operacji; wielu kosztownych inwestycji, co ma dalekosiężny wpływ na
rozwój gospodarczy i społeczny kraju (Li i inni, 2018).
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3. Wpływ organizacji EXPO dla miast-gospodarzy
Wpływ na rozwój miast przed i po Expo można porównać do tego, co zyskują miasta
przy organizacji igrzysk olimpijskich. Od lat wśród urbanistów oraz władz miejskich panuje
przekonanie, że zrealizowanie najbardziej kosztownych projektów wizerunkowych jest
możliwe tylko podczas przygotowań olimpiad lub wystaw międzynarodowych. W momencie,
w którym dochodzi do organizacji takiego mega-eventu środki zawsze się znajdują, i m.in.
powstają nowe lotniska, drogi, stadiony, itp. Ponadto, często po wydarzeniu, same pawilony
zostają włączone do przestrzeni publicznej (Woś, 2010). Wiele zachodnich miast
wykorzystuje mega-eventy jako strategię stymulującą lokalny wzrost gospodarczy. Dzieje się
tak zwłaszcza dlatego, że gospodarki w miastach zachodnich przekształciły się z dominacji
produkcji przemysłowej w gospodarki konsumpcyjne, które charakteryzują się usługami
czysto produkcyjnymi. W ich przypadku mega-eventy zostały wykorzystane do zdobycia
uznania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej na poziomie globalnym (Broudehoux,
2007).
W porównaniu do pierwszych wystaw, współcześnie nastawienie do architektury Expo
zmieniło się. Już od samego początku, organizatorzy planują, które budowle zostaną na stałe.
Podczas kilku ostatnich edycji organizatorzy Expo stawiali sobie za cel, aby budowle,
instalacje uatrakcyjniały dzielnice, które uważane są za gorsze, biedniejsze, mniej atrakcyjne
(Woś, 2010).
W późnych latach siedemdziesiątych Chiny doświadczyły gwałtownego wzrostu
gospodarczego, ponieważ kraj podjął szereg reform gospodarczych. A wraz z ekspansją
gospodarczą stały się coraz bardziej aktywne na arenie międzynarodowej. Pekin wygrał
przetarg na organizację igrzysk olimpijskich w 2008 roku, natomiast w 2002 roku Szanghaj
z kolei wygrał przetarg na organizację Expo 2010. Przygotowując się do wielkich wydarzeń,
Pekin i Szanghaj przyjęły strategie stosowane przez ich zachodnich partnerów w promowaniu
restrukturyzacji gospodarczej, poprawy globalnych wizerunków a także rozwoju
infrastruktury miejskiej. Chociaż mega-eventy, takie jak Expo, są raczej jednorazowymi
wydarzeniami dla miast-gospodarzy, to korzyści, przynajmniej w najbliższej przyszłości, dla
rozwoju infrastruktury i turystyki, a także inwestycje na dużą skalę, związane z megaeventami, powodować będą zmiany w obszarach ekonomicznych, infrastrukturalnych,
politycznych, społecznych oraz ekologicznych (Suan i inni, 2010).W 2010 roku podczas
wystawy Expo w Szanghaju, Chińczycy udowodnili, że Kraj Środka to nie metropolia
a megalopolis przyszłości (Woś, 2010).
Rozważając znaczenie Expo w kształtowaniu współczesnego krajobrazu miast, nie można
pominąć aspektu awangardowości a także symboliki obiektów i instalacji wystawowych,
które wykazują nowe wartości estetyczne i ideowe w architekturze oraz tworzą „nowy”
wizerunek terenu, na którym się znajdują w historycznym środowisku miejskim. Wielki
niemiecki architekt modernistyczny, innowator architektury Mies van der Rohe, czołowy
przedstawiciel stylu międzynarodowego, był przekonany o nadzwyczajnej roli wystaw
światowych w tym zakresie oraz twierdził, że: „Znajdujemy się w okresie przełomu:
przełomu, który zmieni świat. Zadaniem przyszłych wystaw będzie wyjaśnianie i wspieranie
tego przełomu” (Sykta, 2014).
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4. Miastotwórczy wymiar EXPO
Niemal niemożliwe jest zliczenie wszystkich korzyści miastotwórczych dla
gospodarzy wystaw światowych. W szczególności są one zauważalne w krajach
rozwijających się. Dzięki organizacji tak dużego wydarzenia cała jednostka miejska odczuwa
pozytywne skutki w trakcie oraz po wystawie. Spowodowane jest to koniecznością
przeprowadzenia wielu zmian w celu przygotowania do tego wydarzenia, m.in. należy
usprawnić infrastrukturę techniczną oraz turystyczną, a także system komunikacji miejskiej.
Konieczne jest zadbanie o przestrzeń publiczną, tak, aby były godną wizytówką podczas
przyjazdu tysięcy zagranicznych turystów (Sykta, 2014).
Zazwyczaj miejsca wybierane na organizację wystaw światowych często skrywały
ukryty potencjał, a przez organizację Expo zyskiwały na jakości życia mieszkańców. Jednym
z najbardziej korzystnych efektów miastotwórczych jest zagospodarowanie przestrzeni, na
której mają się odbyć te największe targi oraz w ich najbliższej okolicy (Sykta, 2014).
W sytuacji, gdy podjęto decyzję o pozostawieniu terenu niezabudowanego,
skutkowało to doposażeniem zieleni miejskiej o nowe tereny otwarte. Często na tych terenach
organizowano wydarzenia z bogatym programem dydaktycznym, rozrywkowym oraz
rekreacyjnym (Sykta, 2014).
5. Expo 2010 – największym wydarzeniem w historii wystawiennictwa
Prawa do organizowania Expo przyznaje Międzynarodowe Biuro Wystaw BIE
(Bureau International des Expositions), którego Polska jest członkiem założycielem.
Przydzielanie praw do urządzenia tego mega-eventu odbywa się przez głosowanie państw
członkowskich organizacji.
W 2002 roku rząd chiński zgłosił chęć zorganizowania wystawy światowej w 2010 r.
Jego oferta określała trzy główne cele (por. Lamberti i inni, 2011):
 pokazanie światu nadzwyczajnego rozwoju chińskiej gospodarki, w tym zwłaszcza
Szanghaju;
 potwierdzenie przywództwa miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju na
obszarach miejskich (nawiązywało to bezpośrednio do tematu wystawy);
 w perspektywie krajowej rozwój turystyki w obrębie całego obszaru delty rzeki
Jangcy.
Ogółem, podczas pół roku trwania tego Expo, ekspozycje 190 krajów zobaczyło
73 mln osób. Wystawa swoimi prezentacjami zajęła powierzchnię 528 ha. Motto
szanghajskiego wydarzenia brzmiało: „Lepsze miasto, lepsze życie” (Better City, Better Life).
W Chinach przygotowania do Expo 2010 zaczęły się już w 2004 r.
Początkowo zakładano, że wymagane inwestycje związane z tym wydarzeniem do
2008 r. będą wynosiły 73 mld USD. Szacuje się jednak, że modernizacja m.in. infrastruktury
miejskiej kosztowała ok. 95 mld USD (Jill, 2010). Chińskie firmy przekazały zaś na rzecz
wydarzenia około 1,08 mld USD (Deng, 2010; Yu i inni, 2012).
Od początku 2004 r. organizatorzy wystawy światowej, we współpracy z dziesiątkami
agencji rządowych, zaczęły dostosowywać i tworzyć ramy wydarzenia. Ponadto, część osób
odpowiedzialnych za organizację podróżowała do poprzednich miast-gospodarzy Expo, aby
czerpać tam inspiracje. Co więcej, prowadzono międzynarodowe konsultacje oraz
uruchomiono wiele konkursów na najlepszy projekt wydarzenia. W latach 2004-2009 za
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główny cel postanowiono rozwój dzielnicy Pudong, która znajdowała się we wschodniej
części miasta. W krótkim okresie miała powstać nowa dzielnica. Przyczyną tej modernizacji
był fakt, iż dzielnica ta zajmowała 75% terenu, który miał zostać wykorzystany na wystawę
(Deng, 2010).
Podróże i konsultacje międzynarodowe doprowadzały do opracowania planu budowy
oraz zagospodarowania terenu pod Expo 2010. Dodatkowo, zdecydowano, co stanie się
z terenami wystawy po jej zakończeniu. Pod koniec 2004 r. wstępny plan zagospodarowania
przestrzeni został zatwierdzony przez Radę Państwa (Deng, 2016).
Kilkuletni plan zagospodarowania terenu pod szanghajskie Expo obejmował:
 specjalizację funkcjonalną (ang. functional specialization) –teren został podzielony na
pięć stref, oznaczonych literami od A do E, a każda strefa została zaprojektowana
w sposób zindywidualizowany oraz unikalny;
 klastrowanie przestrzenne (ang. spatial clustering) – cztery flagowe budynki zostały
pogrupowane oraz połączone multimodalnymi środkami transportu w celu utrzymania
dobrej łączności z resztą miasta; szczególną uwagę zwrócono na ich kompatybilność
funkcjonalną, a także możliwości zaadaptowania, rentowność ekonomiczną
i zrównoważenie środowiskowe, przy jednoczesnym oczekiwaniu na uzyskanie efektu
synergii;
 ponowne wykorzystanie adaptacyjne (ang. adaptive reuse) – ok. 20 tys. m2 budynków
zabytkowych i ponad 400 tys. m2 budynków przemysłowych zostało wskazanych lub
przebudowanych na cele event’owe; stanowiło to 1/5 całkowitej wielkości budowy;
w historycznej stoczni wprowadzono wartości kulturowe do pamiątkowego parku
rzeźb, otwartych przestrzeni, a także deptaków;
 zrównoważony rozwój środowiska (ang. environmental sustainability) – opracowano
różne strategie ekologiczne, mające na celu przywrócić nadbrzeżny ekosystem na
odcinku o długości 8,2 km, poprzez utworzenie trzech parków nadrzecznych, sześciu
nabrzeży pasażerskich oraz różnych innych udogodnień (Deng, 2016).
Expo 2010 w Szanghaju przewyższała, w każdej dziedzinie (pod względem m.in.
liczby uczestniczących krajów, rozmachu organizacji, uzyskanej frekwencji, poniesionych
kosztach) wszystkie poprzednie wystawy od momentu pierwszej wystawy w 1851 roku.
Położony nad brzegiem rzeki Huangpu, Shanghai World Expo Park zajmował powierzchnię
528 ha, czyli teren większy niż dwie poprzednie największe wystawy międzynarodowe:
w Saint Louis w 1904 r., która liczyła „tylko” 508 ha, oraz w Nowym Jorku w 1939 r.
o wielkości 486 ha. Około 2 mln wolontariuszy pracowało na terenie wystawy oraz samego
miasta. Na wystawę na Szanghaju zaproszono również 246 krajów i organizacji
i zaoferowano turystom 22 925 specjalnych wydarzeń, rozrywek i spotkań edukacyjnych.
Ostatecznie frekwencja na sześciomiesięcznym Expo została odnotowana na poziomie 73,08
mln, przekraczając prognozowane 70 mln (Yu i inni, 2012).
W przeciwieństwie do innych miast, które miały okazję organizować Expo, Państwo
Środka nie poniosło strat finansowych, a wręcz przeciwnie – wygenerowano zysk.
Wykorzystanie Expo jako publicznej dyplomacji i nośnika kreowania wizerunku miasta
przewyższyło nakłady finansowe. Szanghajski urząd miasta i centralny rząd Chin
zainwestowały znaczące środki, aby Expo 2010 stało spektaklem zarówno dla publiczności
międzynarodowej, jak i krajowej. Ponadto Szanghaj dalej cieszył się sporą popularnością.
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Chińskie Expo zostało wykorzystane do poprawienia dobrych stosunków z krajami
rozwijającymi się przez wybudowanie pawilonów dla uboższych państw- powstał np.
Olbrzymi Wspólny Pawilon Afryki (ang. The Enormous Joint Africa Pawilon).
Istotną zaletą organizacji Expo w Szanghaju był wzrost turystyki. Ilość turystów
przybywających z zagranicy do tego miasta podczas wystawy oraz po jej zakończeniu była
pięciokrotnie większa niż jeszcze kilka lat wcześniej. Ponadto po wygraniu konkursu na
zorganizowanie wystawy odnotowano wyższe obroty handlu międzynarodowego.
Organizacja takiego mega-eventu z pewnością zwiększyła globalną rozpoznawalność miastagospodarza. Zanotowano również wzrost produktu krajowego brutto W okresie przygotowań
do Expo zwłaszcza w sferze usług odnotowano znaczny rozwój (Sun i inni, 2008).
Przygotowanie do mega-eventu miało ogromny wpływ na ekologię, rozbudowę
lokalnej infrastruktury, a także rozwój społeczny. Należy zaznaczyć, że w procesie tworzenia
planów na Expo w Szanghaju oraz ich realizacji samorząd lokalny oraz rząd krajowy były
mocno zaangażowane. Narodowy Komitet Organizacyjny Shanghai World Expo był
kierowany przez wicepremiera oraz urzędników miejskich Szanghaju, a także przez
reprezentantów 13 innych agencji rządowych. Z kolei za planowanie i organizację ekspozycji
odpowiadał Komitet Wykonawczy Szanghaju Shanghai World Expo. Na jego czele stał
burmistrz miasta-gospodarza, a w skład komitetu wchodzili urzędnicy z 42 agencji miejskich
(Expo 2010 Shanghai, 2010).
5. EXPO 2020-Dubaj
W 2014 r. oficjalnie ogłoszono, że Expo 2020 odbędzie się w Dubaju. Od tego czasu
w największym mieście Emiratów Arabskich zauważalne jest pojawienie się silnej turystyki
opartej na stabilności oraz politycznej, a także dobrym zarządzaniu i wizjonerskim
przywództwie. Expo 2020 będzie pierwszą wystawą międzynarodową na Bliskim Wschodzie.
Hasło przewodnie wystawy to „Łączenie umysłów” (Crompton, 2016). Wydarzenie będzie
trwało od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Ze względu na wielokulturową
społeczność Dubaju będzie to idealne miejsce na urządzenie wystawy światowej. Dzień 20
października 2020 r. to także 50. rocznica powstania państwa (tzw. Złoty Jubileusz Państwa
Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Na organizacji wystawy najwięcej zyska gospodarka
kraju, która obecnie jest silnie uzależniona jest od ropy naftowej. Podczas tego mega-eventu
odbędzie się wiele wystaw tematycznych, ponadto udostępnione zostaną ogrody zoologiczne,
nowe ogromne centra handlowe i wiele innych atrakcji dla odwiedzających wystawę.
Gospodarze oczekują, że wydarzenie przyciągnie 25 mln zwiedzających, z czego ponad 70%
będą stanowili zagraniczni goście. Szacuje się, że do 2020 r. powstanie 100 tys. pokoi
hotelowych, a w samych hotelach będzie pracowało 500 tys. osób (Jauncey i inni, 2014,
Crompton, 2016). Expo 2020 ma zwiększyć o 1,5% produkt krajowy brutto Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Według Gulf News na projektach infrastrukturalnych planowanych na
wystawę w Dubaju, państwo zyska ok. 6,9 mld USD (Kasprzyk, 2014). Organizatorzy Expo
2020 w podkreślają, że to pierwsza w historii wystawa światowa, której najważniejszymi
założeniami będzie integracja oraz dostępność dla wszystkich. Gospodarze zaprosili aż 180
krajów, także te uboższe. Obowiązuje zasada jeden kraj – jeden pawilon (www.expo.gov.pl).
Dubaj jest określany mianem „globalnego światła” dla turystyki i podróżujących.
Dodatkowymi atutami tego miasta są: ciepły klimat, dogodna lokalizacja, naturalne
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uwarunkowania terenu, a także wkomponowana w nie infrastruktura. Dubaj znajduje się
w siedmiogodzinnym locie od trzech czwartych światowej populacji, a wraz z ułatwieniami
w podróżowaniu potencjał rynkowy nieustannie rośnie. Sprzyja temu m.in. rozwój
infrastruktury nowych lotnisk (Dubai World) oraz dynamiczny rozwój linii lotniczej Emirates
Airlines. Samo poruszanie się po mieście jest ułatwione dzięki rozwojowi sieci tramwajów,
pociągów i dróg. Ponadto, coraz częściej pojawiają się informacje o planowanych
działaniach, które mają na celu ułatwić otrzymywanie wizy oraz zapewnienia lepszych
warunków dla niepełnosprawnych podróżnych. Podczas przygotowań do wystawy Dubaj
w ogromnym stopniu skupia się na dostosowaniu terenów wystawy oraz okolic do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Szacuję się, że około 15% ludności na świecie jest osobami
z niepełnosprawnością. Organizatorzy chcą, aby wystawa była przyjazna i dostępna dla
każdego (Jauncey i inni, 2014).
Nie ma wątpliwości, że Dubaj w skali globalnej aspiruje do miana wiodącej destynacji
turystycznej. Skuteczne zarządzanie jednostka terytorialną w okresie poprzedzającym megaevent, jak również podczas jego trwania, zapewni miastu-gospodarzowi lepszą
rozpoznawalność i szeroką ekspozycję w mediach masowych/ Przyniesie to m.in. poprawą
przychodów z turystyki. Dubaj, jako cel podróży biznesowych oraz indywidualnych, już teraz
jest jednym z najbardziej innowacyjnych ośrodków turystycznych na świecie. Jednak jego
dynamicznie rozwijająca się gospodarka turystyczna – w kontekście Expo 2020 – zasługuje
na dociekliwe zainteresowanie publicystów i naukowców (por. Jauncey i inni, 2014).
Organizatorzy Expo 2020 podkreślają, że wychodzą do świata z prostym przesłaniem.
W świecie, który jest coraz bardziej niezależny, wyzwania, które stoją przed każdym
państwem, czy regionem, są globalne. Niejednokrotnie rozwiązanie tych problemów jest
niemożliwe dla jednego kraju czy regionu. Wspólne cele oraz aspiracje mogą być osiągnięte
tylko wówczas, gdy narody połączą siły i będą pracować ramię w ramię
(www.expo2020dubai.com).
6. Podsumowanie
Dzięki organizacji wystaw międzynarodowych zawsze zyskuje goszczące je miasto
oraz region. Każdy organizator Expo musiał poczynić szeroko zakrojone przygotowania m.in.: usprawnić komunikację, ulepszyć infrastrukturę techniczną oraz turystyczną, zadbać
o wysoką jakość i estetykę przestrzeni publicznych (tak, aby były one wizytówką jednostki
terytorialnej). Historia oraz współczesność wielkich międzynarodowych wystaw
udowadniają, że sukces polityczny i ekonomiczny miast-gospodarzy nie powinien być liczony
tylko wielkością zysku finansowego. Należy go dostrzegać w perspektywie długoterminowej
i w szerokim kontekście rozwoju regionu. Korzyści wynikające z goszczenia Expo to przede
wszystkim: wzrost zatrudnienia; pozytywne skutki przestrzenne oraz zagospodarowanie
terenu, na którym odbywała się wystawa; nowe możliwości biznesowe; rozwój szeroko
pojętej infrastruktury.
Pod kątem wielkości terenu, liczby uczestniczących krajów i organizacji, frekwencji
uczestników, ilości turystów, a także kosztów Expo 2010 w Shanghaju wyprzedziło wszystkie
poprzednie wystawy, których historia sięga 1851 r. Tym samym wydarzenie to urosło do
rangi niespotykanego wcześniej „mega-eventu”. Po niemal dekadzie, Expo 2020 w Dubaju,
jeszcze przed jego rozpoczęciem, również jest określane „mega-eventem”. Przyczynami tego
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są m.in.: ogromny teren wystawy, ilość zgłoszonych krajów uczestniczących oraz horrendalne
nakłady finansowe. Expo 2020 będzie stanowić dla gospodarzy okazję do zaprezentowania
własnego bogactwa gospodarczego i kulturalnego.
Dzieje wystaw światowych sięgają ponad półtorej wieku. W tym czasie te wyjątkowe
wydarzenia wystawienie zmieniały swoją formułę, wielkość oraz zasięg oddziaływania.
Dorastały wraz z rozwojem współczesnej cywilizacji, niezłomnie i wieloaspektowo pokazując
imponujący dorobek ludzkości.
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28.
REHABILITACJA
ZAWODOWA
Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIĄ W POLSCE

OSÓB

Żaneta Gadzinowska
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
1. Wstęp
W Polsce, podobnie jak w wielu krajach świata, podejmowane są działania, których
celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rozwoju i udziału w życiu
społecznym na równi ze sprawnymi obywatelami. W przypadku osób z niepełnosprawnością
praca zawodowa ma szczególną rolę, gdyż nie tylko jest źródłem dochodu, daje także
możliwość samorealizacji i poczucia satysfakcji. Dzięki pracy zawodowej osoby
z niepełnosprawnością mają możliwość nawiązania relacji z innymi ludźmi, co skutecznie
wpływa na pokonywanie przez nie barier m.in. społecznych. W nowoczesnym społeczeństwie
dążenie do równości funkcjonowania wszystkich obywateli stanowi jedno z głównych zadań
współczesnej, szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Pojęcie „rehabilitacji” pochodzi
od słowa „habere” – mieć; „habilis”- zdatny, zręczny; „habilitas”- zdatność, przydatność;
„habitus”- zespół charakterystycznych właściwości, składających się na zespół zachowania,
wygląd i działanie [Hulek, 1986]. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi
ważną część polityki społecznej państwa. Pomaga ona w dostosowaniu i poszukiwaniu pracy
osobie niepełnosprawnej. Jest bardzo ważną częścią w rehabilitacji kompleksowej. W Polsce
rehabilitacja zawodowa jest rozwijana od wielu lat. Dla zmniejszenia liczby osób niezdolnych
do pracy i zwiększenia ich udziału na rynku pracy kluczowe jest stworzenie możliwości
ich kompleksowej rehabilitacji: społecznej, medycznej i zawodowej. Tak zwana rehabilitacja
"przed rentą" służy poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy zarobkowej.
Niedocenianie roli kompleksowej rehabilitacji w procesie leczenia skutkuje wzrostem liczby
osób niezdolnych do pracy, które pobierają świadczenia rentowe. Rehabilitacja zawodowa
dotyczy głównie młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym, ale także osób dla których
trzeba stworzyć specjalne warunki w celu ich zatrudnienia. [Majewski, 1995]. Osoby
niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy,
jak każda inna osoba. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje prawa i obowiązki
pracodawcy i pracownika w tym zakresie, jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych pracowników
Kodeksu Pracy.
W niniejszym artykule podjęto problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych
jako formę ich rehabilitacji zawodowej. Ukształtowany w Polsce model kompleksowej
rehabilitacji zakłada uwzględnienie wszystkich rodzajów potrzeb osoby niepełnosprawnej
w procesie rehabilitacyjnym. Postępowanie terapeutyczne łączy rehabilitację psychologiczną,
medyczną, społeczną i zawodową. Osoby niepełnosprawne, wskutek ograniczeń
zdrowotnych, doświadczają wielu barier związanych z normalnym funkcjonowaniem
w społeczeństwie. Bez odpowiedniego wsparcia finansowego i instytucjonalnego w dużej
mierze nie są w stanie skutecznie konkurować na otwartym rynku pracy z osobami
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pełnosprawnymi. Polski model rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osiąga niską
efektywność zatrudnieniową i wymaga zmian. Aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych utrzymuje się na niskim poziomie. Kluczową stroną stosunku pracy
są pracodawcy, od których postaw i zaangażowania w dużym stopniu zależą oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych. W pracy wykorzystano wyniki kwartalnego badania aktywności
ekonomicznej ludności Polski (BAEL) oraz dane udostępnione przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Materiały i metody
Podjęcie pracy dla osób niepełnosprawnych jest równoznaczne z poprawą sytuacji
materialnej a co ważniejsze ze wzrostem poczucia własnej wartości. Praca zawodowa
dla osób niepełnosprawnych stanowi źródło utrzymania. Daje warunki do samorealizacji
i wypełnia wolny czas. Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji jest narzędziem
zapobiegającym izolacji i wykluczeniu społecznemu. Podstawową przesłanką aktywizacji
zawodowej jest teza, że praca nie może pogarszać stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnością
[Duda, Kukla, 2016, s. 423]. Dlatego bardzo ważna jest rehabilitacja zawodowa osób
niepełnosprawnych. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań,
w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych,
szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym
uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej. Rehabilitacja zawodowa natomiast ma na celu ułatwienie osobie
niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego
przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego
i pośrednictwa pracy. [Majewski, 1995]. Koncepcja rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w tak zwanym polskim modelu rehabilitacji zawodowej zakłada,
że rehabilitacja realizowana może być w co najmniej jednym obszarze zatrudnienia,
mianowicie:
• w warsztatach terapii zajęciowej,
• w zakładach aktywności zawodowej
• w zakładach pracy chronionej,
• na otwartym rynku pracy.
Rozwiązaniem modelowym i pożądanym jest stopniowe przechodzenie osoby
niepełnosprawnej przez poszczególne obszary zatrudnienia. Obszary te traktowane są jako
etapy rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że osoba
niepełnosprawna poddawana powinna być rehabilitacji zawodowej w zorganizowanym
systemie utworzonym przynajmniej przez warsztat terapii zajęciowej, zakłady aktywności
zawodowej i zakłady pracy chronionej. W chwili obecnej odbiega to w sposób zasadniczy
od modelowych założeń.
Istnieje wiele możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; należą do nich
zakłady pracy chronionej, wolny rynek pracy, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty
terapii zajęciowej. W świetle obowiązującego prawa pracodawcy z otwartego rynku pracy
to przedsiębiorcy, którzy;
• zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
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•

zatrudniają co najmniej 25 osób w przeliczeniu na cały etat osiągający 6% wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem;
• zatrudniają ponad 25 osób w przeliczeniu na 8 godzinny wymiar czasu pracy, nie
osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia - nie mogą ubiegać się o dofinansowanie i są
zobowiązani są do obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych [Poliwczak, 2007].
Na otwartym rynku pracy możemy wskazać trzy formy zatrudnienia:
• zatrudnienie osób niepełnosprawnych na tych samych zasadach i takich samych
stanowiskach, jak pracownicy pełnosprawni;
• zatrudnienie osób niepełnosprawnych na specjalnie dobranych stanowiskach
i przystosowanych tych stanowisk do psychofizycznych możliwości osób
niepełnosprawnych;
• zatrudnienie wspierane, które kierowane jest do osób o umiarkowanym i znacznym
stopniu niepełnosprawności. Polega ono na tym, zatrudnieniu dodatkowej osoby
pełniącej funkcję tzw. asystenta zawodowego, którego zadaniem jest pomoc dla osoby
niepełnosprawnej w trakcie wykonywania pracy tak długo, jak jest to konieczne
[Majewski, 2008].
Przedsiębiorstwa z chronionego rynku pracy stanowiły przez wiele lat główne miejsca
pracy osób niepełnosprawnych. Rynek chroniony jest to specjalny rynek, w którym o pracę
mogą starać się osoby niepełnosprawne. Jego celem jest zapewnienie pracy oraz
przygotowanie do rozpoczęcia pracy na rynku otwartym. Jednym z zadań jest również
zapewnienie odpowiedniego rodzaju pracy dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności [Gajda, 2007]. Od kilkunastu lat widoczne jest jednak stopniowe
załamywanie się tego rynku. Gwałtowny spadek liczby zakładów pracy chronionej i spadek
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w tych zakładach pracy stopniowo
pogarsza ich sytuację na rynku pracy. Główną przyczyną pogorszenia sytuacji na chronionym
rynku pracy jest wzrost konkurencyjności pracodawców działających na otwartym rynku
pracy. Status zakładu pracy chronionej przyznaje wojewoda pracodawcy, który zatrudnia nie
mniej niż 25 pracowników, gdzie 40% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.
(w tym 10% ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) lub 30%
niewidomych, chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo posiadających znaczy lub
umiarkowany stopień. Obiekty tego przedsiębiorstwa muszą uwzględniać potrzeby osób
niepełnosprawnych. Dodatkowo pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom doraźną
i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne [Siemaszko,
2009]. Pracodawca za prowadzenie ZPCh korzysta z dodatkowych przywilejów m. in.
w postaci zwolnień podatkowych czy dofinansowani do oprocentowania kredytów.
Pracownicy
zakładów
pracy
chronionej
oprócz
uprawnień
przysługujących
niepełnosprawnym pracownikom zatrudnionym na otwartym rynku pracy, uzyskują
dodatkową pomoc z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach
indywidualnej pomocy niepełnosprawny pracownik ZPCh może korzystać z dofinansowania
m. in.: zakupu leków, dojazdów do pracy, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, kształcenia
w szkołach średnich lub wyższych, podstawowej i specjalistyczną opiekę medyczną czy
tłumacza migowego [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia
2007 r. w sprawie zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych].
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Należy też wspomnieć, że oprócz zakładów pracy chronionej istnieją w Polsce jeszcze
dwie inne organizacyjne formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych są nimi:
zakłady aktywizacji zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej, które przede wszystkim
zajmują się rehabilitacją społeczną.
Wśród niepełnosprawnych istnieje pewien procent osób niezdolnych do pracy.
Są to na ogół osoby o złożonej niepełnosprawności, a więc o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Dla nich zaczęto tworzyć specjalne placówki - warsztaty terapii
zajęciowej. Ich celem jest prowadzenie różnych zajęć dla osób niepełnosprawnych, mających
na celu ich rozwój, poprawę sprawności psychofizycznej i samodzielności życiowej oraz
przygotowania do funkcjonowania społecznego i ewentualnie podjęcia pracy w zakładach
pracy chronionej lub w innej formie zatrudnienia. Warsztaty terapii zajęciowejto wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Za pomocą technik terapii zajęciowej
osoby niepełnosprawne uczą się wykonywania czynności życia codziennego oraz
specjalistycznych czynności zawodowych. Jest to realizowane na podstawie indywidualnego
programu rehabilitacji [Florczyk- Nowak, 2009], które powinny określać: formy rehabilitacji,
zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności życiowych, formy współpracy
z rodziną i opiekunami, planowane efekty rehabilitacji, osoby odpowiedzialne za realizację
programu rehabilitacji. Terapii zajęciowej towarzyszy opieka rehabilitacyjna obejmująca
usprawnianie psychofizyczne, pomoc psychologiczną, czy nawet opiekę medyczną
[Majewski, Miżejewski, Sobczak, 2007].
Praca na otwartym rynku sprawia, iż osoby nie w pełni sprawne mają większe szanse
na rozwój zawodowy i karierę, dzięki większej skuteczności aktywizacji społecznej
i korzystnemu wpływowi integracji społecznej, poprzez wykonywanie pracy z ludźmi
nie posiadającymi niepełnosprawności.
Jedną z ważniejszych form wspierania pracodawców zatrudniających osoby
z niepełnosprawnością jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy posiadają
formalnie orzeczoną niepełnosprawność. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym powołanym, by umożliwić
dofinansowywanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom finansowym
PFRON umożliwia, także dofinansowanie dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby
niepełnosprawne. Dofinansowanie ustalone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 i 1000). [Ustawa z dnia 17 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych].
Maksymalne stawki comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osoby
z niepełnosprawnością:
 1800 zł – gdy pracownik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
 1125 zł – gdy pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 450 zł – gdy pracownik ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności
[https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokoscdofinansowania].
Jeżeli u danego pracownika orzeczono tzw. schorzenie specjalne, czyli chorobę
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub wadę
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wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym - wówczas maksymalne stawki dofinansowania
są zwiększane o 600 zł i wynoszą:
 2400 zł – gdy pracownik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności ,
 1725 zł – gdy pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 1050 zł – gdy pracownik ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności
[https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokoscdofinansowania/ ]
Podane wyżej stawki są stawkami maksymalnymi. Fundusz nie finansuje 100%
kosztów pracy brutto, tylko maksymalnie 75% faktycznie i terminowo poniesionych kosztów
zatrudnienia pracownika z orzeczeniem [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 951].
Wady dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika z punktu
widzenia pracodawcy:
 procedura uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia jest skomplikowana,
 refundacja poniesionych kosztów na wynagrodzenie - co w praktyce oznacza, że
pracodawca angażuje swoje pieniądze i czeka się na zwrot ok. 2 miesiące
lub dłużej.
Zalety z punktu widzenia pracodawcy:
 pracodawca nie jest zobowiązany do zatrudniania niepełnosprawnego na konkretny
okres- refundacje otrzymuje wtedy, gdy składa wniosek do PFRON,
 wymierna, comiesięczna pomoc finansowa,
 jeśli pracodawca spełnia wyżej omówione warunki i złoży poprawny wniosek- zawsze
otrzyma dofinansowanie.
Przedsiębiorcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością przysługuje wiele
innych form wsparcia, takich jak:
 zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy;
 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością;
 zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością;
 zwrot
kosztów
zatrudnienia
pracownika
pomagającego
pracownikowi
z niepełnosprawnością w pracy, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika z niepełnosprawnością [Oleksyn T., 2001].
Wymienione
wyżej
formy
wsparcia
dla
pracodawców
przyczyniają
się do wzrastającego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, niestety ciągle czynniki
związane z pozostałymi barierami osób niepełnosprawnych, tj. stan zdrowia czy brak
akceptacji społecznej, wpływają na ich status na rynku pracy.
3. Wyniki i dyskusja
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dotyczące sytuacji osób
niepełnosprawnych na polskim rynku pracy wskazują, że współczynnik aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych kształtował się w 2015 roku na poziomie 25,9%,
zaś wskaźnik zatrudnienia – 22,5%. Według danych za 2017 rok zamieszczonych
przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny współczynnik aktywności zawodowej osób
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z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wyniósł 28,9%. Na przestrzeni ostatnich
dziesięciu lat można zauważyć pozytywne trendy w obszarze aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych. Jednak mimo dobrych zmian w powyższym zakresie nadal ich aktywność
zawodowa
w
stosunku
do
osób
pełnosprawnych
jest
znacząco
niska.
[http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy].
W prowadzonej ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku było zarejestrowanych 29 536 pracodawców korzystających
z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Dane te dotyczą okresu
od 2010 do 2018 roku. Pracowników z niepełnosprawnością zarejestrowanych przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON w 2018 roku było 257
800 natomiast w pełnym roku rozliczeniowym 2017 wynosiło 260 900.

Wykres 1. Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie
Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dane PFRON, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron
(odczyt 13.11.2019).

Wyniki wskazują, że od 2010 roku współczynnik aktywności (Wykres1) na otwartym
rynku pracy wzrasta zdecydowanie z roku na rok. Najwyższy wzrost zatrudnionych osób
niepełnosprawnych przez przedsiębiorców na otwartym rynku pracy był pomiędzy rokiem
2013 a 2014. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat zaobserwowano, iż w 2010 roku różnica
między zakładem chronionym a zatrudnieniem na otwartym rynku pracy była prawie
trzykrotnie niższa. W kolejnych latach liczba ta stopniowo wzrastała i w październiku 2018
roku podwoiła swą wartość w stosunku do roku 2010.

256

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Wykres 2. Pracodawcy zarejestrowani w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dane PFRON, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron
(odczyt 13.11.2019).

Wzrastające zatrudnienie na otwartym rynku pracy może świadczyć,
iż promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jak i wsparcie dla pracodawców
z otwartego rynku pracy ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania pracownikami
z niepełnosprawnością. Warto zwrócić uwagę na to, iż z roku na rok średnio o około 10%
wzrasta zatrudnienie na otwartym rynku pracy a zdecydowanie maleje w zakładach pracy
chronionej. W przeciągu ośmiu lat przybyło 13 445 pracodawców zatrudniających osoby
z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, natomiast aż o 1 054 zmniejszyła się liczba
zakładów pracy chronionej.
4. Podsumowanie
Wyniki ogólnopolskich badań wskazują na pewną poprawę sytuacji osób
niepełnosprawnych na rynku pracy w ciągu ostatnich lat. Osoby niepełnosprawne są często
bardziej zmotywowane do pracy i lojalne wobec pracodawcy, co potwierdzają badania
[PFRON, 2013]. Nie zmienia to jednak faktu, że osoby niepełnosprawne wciąż
nie wykazują dostatecznej aktywności i w małym stopniu funkcjonują na rynku pracy.
W zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej od lat deklarowana jest w Polsce wola
stwarzania mechanizmów umożliwiających ich realizację w warunkach otwartego rynku.
Jednocześnie realia zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku w dalszym ciągu są
odmienne. Ważnym argumentem za zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, obok aspektu
finansowego jest to, że taka osoba może być bardzo cennym pracownikiem i członkiem
zespołu. Państwo w celu zwiększania zatrudnienia osób niepełnosprawnych organizuje rynek
pracy chronionej. Dzięki niemu osoby ze znacznym jak i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności mogą znaleźć pracę lub do niej się przygotować. Dzięki nim zwiększa
się możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy. W tym
przedsięwzięciu pomaga Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który
oferuje różnego rodzaju dotacje. Pomimo tych starań wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nieznacznie pnie się w górę [Raszeja – Osssowska, 2014]. W związku
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z powyższymi wnioskami Polska potrzebuje kompleksowej strategii dla ludzi dotkniętych
niepełnosprawnością, która obejmowałaby wszystkie obszary polityki, takie jak polityka
zatrudnienia, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zasady przyznawania świadczeń
społecznych.
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29.
ZATRUDNIENIE
CHRONIONE
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POLSCE

OSÓB

Żaneta Gadzinowska
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
1. Wstęp
Obecna sytuacja ekonomiczna i społeczna osób niepełnosprawnych w Polsce,
mimo upływu ponad dwóch dekad od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, nadal nie jest
stabilna. W przypadku osób z niepełnosprawnością praca ma szczególną rolę, gdyż nie tylko
jest źródłem dochodu, daje także możliwość na samorealizację oraz osiąganie satysfakcji.
Osoby niepełnosprawne stanowią szczególną subpopulację na rynku pracy. Cechują się one
zdecydowanie mniejszą aktywnością w poszukiwaniu pracy niż osoby pełnosprawne.
Często brakuje im też doświadczenia zawodowego i odpowiedniego wykształcenia. Ponadto
stanowią duże wyzwanie organizacyjne dla pracodawców, bowiem w wielu wypadkach
wymagają odpowiednich do ich możliwości warunków pracy i opieki zdrowotnej.
Ich zatrudnianie wymaga z reguły ponoszenia dodatkowych kosztów, a przyznane
im szczególne uprawnienia pracownicze mogą skutecznie zniechęcać pracodawców
do ich zatrudniania.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych obejmuję pracę na otwartym rynku pracy,
który jest dostępny dla osób niepełnosprawnych zależnie od ich predyspozycji i możliwości.
Osobom, dla których otwarty rynek pracy może nie być odpowiedni, proponuje
się alternatywne formy zatrudnienia na chronionym rynku [Paszkowicz M., 2008, s. 88].
Przedsiębiorstwa z chronionego rynku pracy stanowiły przez wiele lat główne miejsca
pracy osób niepełnosprawnych. Od kilkunastu lat widoczne jest jednak stopniowe
załamywanie się tego rynku. Gwałtowny spadek liczby zakładów pracy chronionej i spadek
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w tych zakładach pracy stopniowo
pogarsza ich sytuację na rynku pracy. Główną przyczyną pogorszenia sytuacji na chronionym
rynku pracy jest wzrost konkurencyjności pracodawców działających na otwartym rynku
pracy. Pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują podobne kwoty dotacji
do wynagrodzeń, a nie oferują odpowiednich warunków rehabilitacji dla osób najciężej
niepełnosprawnych. Celem artykułu jest próba identyfikacji roli zakładów pracy chronionej
w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce.
2. Materiały i metody
Niepełnosprawność istnieje od zawsze, od początku istnienia rodzaju ludzkiego
i jest zjawiskiem dynamicznym. Na świecie zmienia się podejście do osób
niepełnosprawnych, ale w Polsce, niestety, pomimo rozwoju nauk (medycyny, psychologii,
pedagogiki) nadal niepełnosprawność odbierana jest przez polskie społeczeństwo jako symbol
choroby, ograniczeń, porażki życiowej, często stanowi źródło społecznie nieuzasadnionego
lęku. Trudną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy omawiają liczni autorzy
opracowań analizujących zatrudnienie [Kołaczek, 2006]. Powodów niskiej aktywności
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zawodowej osób niepełnosprawnych jest wiele i są one wskazywane od lat. Przyczyny niskiej
aktywności zawodowej osób z dysfunkcjami są złożone. W Polsce system wsparcia
zatrudnienia obejmuje zarówno pracodawców, jak i osoby niepełnosprawne przyjęty od 1991
r. system kwotowy [Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1991, nr 46, poz. 201 z późn. zm] nakazuje pracodawcom
zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat osiąganie
wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod rygorem karnych wpłat
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Oprócz tego
stosowany jest system dopłat do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak i wiele
przywilejów pracowniczych przysługujących pracownikom niepełnosprawnym.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem
celowym
powołanym,
by
umożliwić
dofinansowywanie
rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych. Dzięki środkom finansowym PFRON umożliwia, także dofinansowanie
dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie ustalone jest
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U. z 2018 r. poz. 511 i 1000]
1
.
Zatrudniając osoby niepełnosprawne przedsiębiorcy mogą skorzystać, także z wielu
form wsparcia takich jak:
• zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy;
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością;
• zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością;
• zwrot
kosztów
zatrudnienia
pracownika
pomagającego
pracownikowi
z niepełnosprawnością w pracy, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika z niepełnosprawnością.[Barczyński, 2008]
Równolegle przenika się wiele czynników, które w istotny sposób determinują
występowanie i dokuczliwość określonych barier w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością
różnego typu.
Do czynników, które utrudniają osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy
badacze zaliczają:
 brak wiedzy o osobach niepełnosprawnych ze strony pracodawców;
 nieprawidłowe postawy społeczne;
 utożsamianie niepełnosprawności z brakiem kwalifikacji, brakiem
 motywacji do pracy, nawykiem uzależnienia od innych osób;
 bariery architektoniczne i komunikacyjne [Kukla, 2004, s. 69.].
Bariery w zatrudnieniu dzieli się na takie, które są po stronie pracodawców i instytucji
rynku pracy (np. stereotypowe podejście, brak doradztwa zawodowego, nieufność dotycząca
często zmieniających się rozwiązań instytucjonalnych), na te, które wynikają z postaw
i możliwości samych niepełnosprawnych (utrwalonej bierności, edukacji, nieprzyjaznej
infrastruktury) oraz na takie, które pochodzą z innych źródeł, np. istniejącego systemu
świadczeń ubezpieczeniowych i pomocy społecznej. System rentowy sprawia, że osoby
1

Ustawa z dnia 17 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. [Dz.U., nr 123, póz. 776 z późn. zm.
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niepełnosprawne, podejmując pracę, która jest szansą na wyjście z trudnej sytuacji, muszą się
liczyć z utratą świadczeń socjalnych. Wobec niestabilności gospodarki i rynku pracy stwarza
to duże ryzyko, które naraża na utratę jakiegokolwiek źródła utrzymania [Czapiński, 2010.].
Istniejące rozwiązania w ubezpieczeniu społecznym w połączeniu z małą ofertą rynku pracy
oraz niskimi kwalifikacjami zawodowymi niepełnosprawnych zniechęcają ich do
podejmowania trudu związanego z aktywizacją.
W obecnym stanie prawnym na każdego pracownika niepełnosprawnego,
posiadającego aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgłoszonego do Systemu
Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) działającego w strukturach PFRON,
przysługują miesięczne dotacje na pokrycie kosztów płacowych zatrudnienia tych osób.
Dotacje te są kwotowo zróżnicowane i zależą od stopnia niepełnosprawności i rodzaju
schorzenia. Dla wielu osób niepełnosprawnych podjęcie pracy to szansa na rozwój,
który jest nierozerwalnie związany z prawidłowo przeprowadzonym procesem rehabilitacji.
Można posłużyć się tu definicją K. Czarneckiego, dla którego „rozwój zawodowy człowieka
to taki społecznie pożądany proces przemian ilościowych i jakościowych, które warunkują
jego aktywny, świadomy i społecznie oczekiwany udział w przekształcaniu i doskonaleniu
siebie samego oraz środowiska, w którym żyje” [K. Czarnecki, Warszawa 1985, s. 19].
Głównym celem aktywizacji zawodowej jest ocena zdolności osób niepełnosprawnych
do pracy i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia odpowiedniego do ich stanu zdrowia
oraz posiadanych kwalifikacji.
3. Wyniki i dyskusja
Podjęcie pracy dla osób niepełnosprawnych jest równoznaczne z poprawą sytuacji
materialnej a co ważniejsze ze wzrostem poczucia własnej wartości. Praca zawodowa
dla osób niepełnosprawnych stanowi źródło utrzymania. Daje warunki do samorealizacji
i wypełnia wolny czas. Istnieje wiele możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
należą do nich zakłady pracy chronionej, wolny rynek pracy, zakłady aktywności zawodowej
oraz warsztaty terapii zajęciowej.
Zakłady Pracy Chronionej są jedną z podstawowych form zatrudnienia chronionego
dającą osobom niepełnosprawnym, które nie mogłyby podjąć pracy na otwartym rynku pracy,
możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Podstawowymi warunkami otrzymania statusu
zakładu pracy chronionej jest spełnienie przez podmiot gospodarczy szeregu wymogów
określonych ustawą. Charakterystyczny dla Polski jest dominujący udział zakładów pracy
chronionej na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Pracodawca, który zatrudnia nie mniej
niż 25 pracowników, może zyskać status zakładu pracy chronionej, jeśli zatrudnia co najmniej
40% osób niepełnosprawnych, w tym 10 % osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub co najmniej 30 % niewidomych lub chorych psychicznie czy
upośledzonych umysłowo, mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
[Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U., nr 7,
Warszawa 2003, poz. 79.]. Ponadto zgodnie z prawem, obiekty i pomieszczenia w firmie
muszą odpowiadać przepisom BHP i uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
Pracownicy zaś muszą mieć zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną,
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Status ZPCh przyznaje wojewoda. Poza dotacjami
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skierowanymi zarówno do pracodawców działających na rynku otwartym, jak i w zakładach
pracy chronionej, istnieje szereg przywilejów dostępnych wyłącznie dla ZPCh. Jest to swoisty
kontrakt, jaki zawierają organy państwowe z zakładami zatrudniającymi osoby
z niepełnosprawnością. Zakłady pracy chronionej są zwolnione z wielu podatków i opłat oraz
posiadają przywileje w związku z realizacją zatrudnienia chronionego. Przedsiębiorcą
przysługuje m.in. zwolnienie z takich opłat i podatków jak:
 od opłat sądowych oraz z innych opłat mających publicznoprawny charakter,
 od nieruchomości rolnej i leśnej,
 od czynności cywilnoprawnych, jeżeli czynność wykonywana pozostaje
w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,
 od opłaty administracyjnej i targowej,
 od opłaty produktowej,
 za dozór techniczny [Mizera, 2006].
Zakładom pracy chronionej przysługują także następujące przywileje:
 jednorazowa pożyczka w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób
niepełnosprawnych,
 zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 refundacje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których
stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub osób
niewidomych – w wysokości 75 % najniższego wynagrodzenia,
 dofinansowanie 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych na cele
związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Instrumenty finansowe wspierające zakłady pracy chronionej mają być rekompensatą
za zwiększone koszty funkcjonowania tych zakładów w związku koniecznością dostosowania
stanowisk, a także mają zachęcać innych przedsiębiorców do tworzenia takich jednostek.
Niestety obserwuje się zaostrzanie przepisów związane z „oszczędnościami budżetowymi”,
które w istotny sposób obniżają poziom pomocy publicznej dla tych zakładów, tym samym
wzrasta niechęć przedsiębiorców względem tworzenia takich jednostek.
W celu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej
i społecznej realizowane są różnego rodzaju projekty i podejmowanych jest wiele działań.
W poszczególnych krajach są realizowane zróżnicowane systemy aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych oraz wspierania ich zatrudnienia. Od tych systemów najbardziej
skrajnych, czyli systemu kwotowego, a także systemu opartego na prawach, aż do rozwiązań
hybrydowych, które łączą elementy obu systemów. Pomimo różnego rodzaju różnic
prawnych, merytorycznych, formalnych, dotyczących także zasad funkcjonowania
i finansowania tych rozwiązań czy projektów mają one taki sam cel, a więc wsparcie
w zakresie zatrudnienia, aktywizację i rehabilitację zawodową osób z dysfunkcjami.
[Garbat, 2009, s. 255-272.].
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych może być finansowana z rożnych
źródeł, głównie są to środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środków unijnych. Nowe szanse stwarza również dostępność
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem w Polsce
jest zwiększenie poziomu zatrudnienia i ograniczenie wykluczenia społecznego. Duży wpływ
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na poziom zatrudnienia niepełnosprawnych ma stopień realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 23, poz. 776 z późn. zm.)]. Środki na ten cel
przekazywane są corocznie z PFRON do samorządów wojewódzkich i powiatowych,
według ustalonych kryteriów.
Pracowników z niepełnosprawnością zarejestrowanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON w październiku 2018 roku było 257 800
natomiast w pełnym roku rozliczeniowym 2017 wynosiło 260 900. Wyniki wskazują,
że od 2010 roku współczynnik aktywności na otwartym rynku pracy wzrasta zdecydowanie.
W związku z powyższym następuję proporcjonalny spadek zatrudnienia w zakładach pracy
chronionej.

Wykres 1. Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie
Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dane PFRON - według stanu na dzień 02.10.2019,
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron.\

Pracowników z niepełnosprawnością zarejestrowanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON w październiku 2018 roku było 257 800
natomiast w pełnym roku rozliczeniowym 2017 wynosiło 260 900. Wyniki wskazują,
że od 2010 roku współczynnik aktywności na otwartym rynku pracy wzrasta zdecydowanie
z roku na rok, natomiast zatrudnienie na chronionym rynku pracy maleje.

264

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Tabela 1. Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością w latach 2010–2018
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2010-2017
2013 2014

Pracodawcy ogółem:
16 091 17 482 18 742 20 710
prowadzący zakłady pracy
chronionej
2 001 1 806 1 437 1 392
otwarty rynek pracy
14 090 15 676 17 305 19 318
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dane PFRON http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron.

2015

2016

2017

Lipiec
2018

24 009 26 199 28 559 30 362 30 483
1 263

1 163

1 092

1 028

947

22 746 25 036 27 467 29 334 29 536
według stanu na dzień 02.10.2019,

Powyższa tabela prezentuje liczbę pracodawców, którzy zatrudniają osoby
niepełnosprawne. Wraz z otwarciem się rynku pracy na osoby niepełnosprawne nastąpił
zdecydowany spadek o ponad połowę liczby istniejących zakładów pracy chronionej.
Przyczyną powyższej sytuacji jest także zmiana na mniej korzystną dla zakładów pracy
chronionej stawki dofinansowań PFRON. W związku z powyższym wiele zakładów pracy
zmieniło swój status i przeszło na otwarty rynek pracy lub uległy likwidacji.
4. Podsumowanie
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo trudna. Wykonywanie
pracy w istotny sposób wpływa na cały proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
To właśnie dzięki zatrudnieniu człowiek wzmacnia poczucie własnej wartości, co jest bardzo
ważne w przypadku osób niepełnosprawnych, które często mają zaniżoną samoocenę.
W toku przeprowadzonych badań ustalono, że na przestrzeni ośmiu lat można zauważyć
wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy z jednoczesnym
spadkiem zatrudnienia w zakładach pracy chronionej powyższe zmiany związane
są z wieloma aspektami. Pracodawcy z otwartego rynku pracy chętnie zwiększali zatrudnienie
osób niepełnosprawnych w związku z dotacją z PFRON, która przysługuje na zatrudnianie
takich osób. Wskazują na to również prezentowane w niniejszym opracowaniu zmiany
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rachunek ekonomiczny wyraźnie sugeruje,
iż coraz częściej staje się nieopłacalne dla pracodawców posiadanie statusu pracy chronionej.
Przysługujące tego typu pracodawcom relatywnie niewielkie preferencje w podatkach
lokalnych i opłatach coraz częściej nie stanowią wystarczającej zachęty do utrzymywania
takiego statusu i ponoszenia w związku z tym znacznych kosztów i nakładów
organizacyjnych. Sytuacja zakładów pracy chronionej związana jest także, z otwarciem
się społeczeństwa na obecność osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, a tym samym
na coraz większej akceptacji w środowisku osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu
marginalizacji społecznej takich osób umieszczanych w zakładach pracy chronionej,
czyli w środowisku zdominowanym przez osoby niepełnosprawne. Konieczność wsparcia
i pomocy w zatrudnianiu tych osób nie zanika, a wręcz zyskuje na znaczeniu, szczególnie
w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku pracy. Polski system prawny
przewiduje szeroki zakres działań mających na celu zwiększenie zapotrzebowania na pracę
osób niepełnosprawnych. Różnorodne instrumenty obejmują przepisy zakazujące
dyskryminacji oraz szereg bodźców finansowych dla pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne. Wyniki ogólnopolskich badań wskazują na pewną poprawę sytuacji osób
niepełnosprawnych na rynku pracy w ciągu ostatnich lat. Nie zmienia to jednak faktu,
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że nadal duży odsetek osób niepełnosprawnych jest nieaktywny zawodowo. Ważna jest także
kontrola wydatkowania środków publicznych na ten cel i sprawdzanie, czy środki publiczne
trafiają rzeczywiście do podmiotów, które tej pomocy potrzebują. Zjawiskiem pozytywnym
jakim można zaobserwować jest zmiana świadomości społecznej co do niepełnosprawności.
Nie oznacza to jednak wyeliminowania wszystkich negatywnych zjawisk społecznych
związanych z postrzeganiem niepełnosprawności. Wyrównanie szans na rynku pracy będzie
zatem nie tylko zabiegiem ekonomicznym, lecz także realizacją praw człowieka i obywatela.
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E-mail: wioleta.joanna.gawel@gmail.com
1. Wstęp
Pojęcie obcości w pierwszym odczuciu może być kojarzone z innością,
a w szczególności z odrębnością względem pewnej grupy. Pomimo pewnych trudności
definicyjnych zauważyć jednak należy prawidłowości przypisywane temu pojęciu. Obcość
definiowana jest w określonym kontekście, można zatem mówić o obcości w sferze
politycznej, religijnej, prawnej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej czy obyczajowej.
Każdemu społeczeństwu towarzyszy pojęcie obcości, poprzez przyjmowanie bądź nie
określonych osób do swoich kręgów. Takie ujęcie jednak niesłusznie sugeruje, że
charakterystyka obcego opiera się jedynie na wykluczeniu. Obcość nadaje podmiotowi
również pewną charakterystyczną przewagę. Obcy zyskuje obiektywność w swoim oglądzie
sytuacji, wynikającą z połączenia pewnej bliskości, ale jednocześnie pewnego rodzaju
dystansu, towarzyszy mu również połączenie zaangażowania i obojętności, pozwalające na
oderwanie sfery emocjonalnej w analizowanej sytuacji [Zakrzewska, Mazurek, 2018].
Z punktu widzenia obcego można zatem spojrzeć na daną grupę pełniej i zrozumieć
prawidłowości nią kierujące oraz emocje zaciemniające postrzeganie wewnątrz grupy.
Wykorzystanie tej refleksji do próby identyfikacji miejsca kobiety w świecie nauki stwarza
nową perspektywę, która dotychczas nie została wystarczająco wyeksponowana w literaturze.
Szczególnie istotna staje się zatem identyfikacja, która pozwoli na dokładne uchwycenie
gdzie uwięziony jest potencjał kobiet. W niniejszym artykule przeanalizowany zostanie udział
kobiet w nauce w latach 2013-2018. Przedstawione zostaną również przyczyny mniejszego
udziału kobiet w nauce a niżeli mężczyzn.
2. Materiały i Metody
Świat nauki stwarza przestrzeń do indywidualności. Naukowiec prowadzi bardzo
często dialog z samym sobą, zadając pytania i próbując znaleźć na nie odpowiedzieć.
Dochodzi tym samym do poznania i rozszerzania dotychczas dostępnej wiedzy. W tym
kontekście istotne stają się uwarunkowania w których człowiek może uprawiać naukę.
Zagadnienie to zyskuje natomiast szczególne znaczenie, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat
kobiet w nauce [Sulik, 2010]. Pamiętać jednak należy, ze pomimo swoistego wyalienowania
w procesie dochodzenia do nowej wiedzy, to jednak społeczność akademicka jest pewną
wspólnotą. Funkcjonuje według pewnych zasad i reguł, a uczestnictwo w niej wymaga
spełnienia określonych warunków. Z punktu widzenia formalnego z całą pewnością można
się zgodzić co do przedstawionej analizy wspólnoty akademickiej, jednak nie daje ona
odpowiedzi na pytanie: dlaczego kobiety pomimo spełniania określonych warunków znajdują
się w innej sytuacji niż mężczyźni. Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie rozważaniom
poddać należy istotę obcości kobiet w nauce. W samych założeniach świat nauki posiada na
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dzień dzisiejszy miejsce zarówno dla naukowców jak i naukowczyń. Jednakże jak pokazuje
historia nie zawsze tak było. W związku z tym pewne tradycji nadal mogą odciskać piętno na
dzisiejszym uniwersytecie. Otwarcie się uniwersytetów na kobiety miało miejsce dopiero
w XIX wieku. Proces otwierania się uniwersytetów dla kobiet był długotrwały i nadal nie
można go określić mianem zakończonego. Dowodzi tego chociażby fakt, że rola kobiet
w nauce często pomijana jest w podręcznikach i ciężko dotrzeć do wiedzy na temat kobiet
naukowców. Siłą rzeczy zatem kobiety pojawiły się na uniwersytetach o wiele później a niżeli
mężczyźni. Ponadto aby tego dokonać musiały najpierw walczyć o miejsce dla siebie,
a potem dokonać swoistej adaptacji do panujących już zasad na uniwersytecie. Zasady te były
tworzone dla mężczyzn i przez mężczyzn. Kobieta od początku były zatem na uniwersytecie
kimś obcym. Dążenia kobiet względem ich bytowania świecie nauki z czasem dotknięte
zostało bardziej odważnym myśleniem. Kobiety zaczęły postulować konieczność zmian, które
pozwolą im na równi pracować w charakterze naukowca. Zauważyć należy, że szereg
problemów pojawiających w karierze naukowej kobiet wynika z funkcjonowania w męskim
świecie, który został przemyślany z myślą o mężczyznach i jedynie dla nich przeznaczonych.
Zakorzenienie męskiego świata jest obecne jednak nie tylko w sferze nauki, związany jest
z o wiele rozleglejszym problemem postrzegania kobiety w społeczeństwie. Największa
bolączką w przypadku prób rozwoju naukowego jest ciągle funkcjonujący w przekonaniach
tradycyjny podział ról społecznych pomiędzy kobietą a mężczyzną. To myślenie jest tak silne,
że w sposób automatyczny przenosi się na różne środowiska wykluczającym tym samym
kobiety z niektórych obszarów działalności.
W 1892 roku zostało opisane przez lekarza James Crichton-Browne na łamach British
Medical Journal zaburzenie psychiczne o nazwie anorexia scholastica. Charakterystycznym
dla niego było pojawiania się tylko pośród kobiet w wyniku nadmiernej edukacji. Opisana
choroba uznawana była za nieuleczalną, jej objawy to ból głowy, lunatyzmu, neuroza, a także
epilepsja, śpiączka, utrata wagi, a nawet utrata moralności i szaleństwem. Artykuł ten spotkał
się z dużym poparciem w całym środowisku lekarskim. Lekarzy i badaczy potwierdzających
jej istnienie, można odnaleźć jeszcze w XX wieku, kiedy to pierwsze kobiety zaczęły
pojawiać się na uniwersytetach. Zatem dążenie do samodzielności kobiet była bardzo
krytykowane i uniemożliwiane. Równouprawnienia kobiet tak bardzo się obawiano, że pod
jego pozorem doszukiwano się próby przejęcia dominacji nad mężczyznami przez kobiety, co
jak określał w 1897 roku byłoby to gorsze dla społeczeństwa do zaborów. W 1887 roku
została wydana broszura S. Broniszewskiego poruszająca tematykę emancypacji
i równouprawnienia. Poruszane w niej były argumenty przeciwko edukacji kobiet, która może
jedynie prowadzić do zatracenia prawdziwej kobiecości, pojawieniem się nerwowości,
drażliwości i chorób psychicznych, które mogą prowadzić do samobójstw. Jednak krytyka
względem edukacji kobiet pojawiała się nie tylko w publikacjach i opiniach mężczyzn.
Pisarka Gabriela Zapolska również krytykowała emancypacje kobiet słowami: Nie chcę
kobiet – lekarzy, prawników, weterynarzy itd. Nie filozofuj! Nie kraj trupów! Nie zatracaj
swej godności niewieściej. To czar! To twoja władza! [Demko, 2018].
Z problematyką obecności kobiet w nauce wiąże się również efekt Matyldy. Został on
po raz pierwszy opisany w 1993 roku przez Margaret W. Rossiter. Sama nazwa natomiast
pochodzi od imienia amerykańskiej feministki, która pod koniec XIX wieku jako pierwsza
opisywała przykłady pomijania kobiet w nauce. Potwierdzenie Efektu Matyldy odnaleźć
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można na kartach historii, gdzie wybitne naukowczynie pomijane były przy znaczących
osiągnięciach na rzecz mężczyzn. Przykładem takim jest Trota z Salorno – włoska lekarka,
która żyła na przełomie XI i XII wieku. Tworzyła prace w zakresie położnictwa i ginekologii,
jednak przypisywane one były mężczyznom, a nawet wątpiono w to czy kiedykolwiek
istniała. Kobietą, która powinna zapisać się na kartach historii była również Marietta Blau.
Była austriacką fizyczką, a dzięki jej odkryciom możliwym było stworzenie emulsji do
badania procesów jądrowych, nad czym pracował Cecil Povell. Badaczka została
nominowana do Nagrody Nobla, jednak otrzymał ją wymieniony Cecil Povell, a o pionierce
zapomniano. Podobnie przy przyznawaniu Nagrody Nobla pominięta została Lise Meiter.
Naukowczyni dokonała przełomowego odkrycia – podstawy rozszczepienia jądra atomu.
Jednak jej historia została pominięta, a Nagrodę Nobla w 1944 roku otrzymał Otto Hahn.
Poruszająca historia dotyczy Esther Lederberg. Biolożka pracowała ze swoim mężem i to on
otrzymał Nagrodę Nobla, za odkrycie fag lambda, którego dokonała jego żona. Nieco inna
historia spotkała Chien-Shiung Wu, która była amerykańską badaczką radioaktywności. Za jej
odkrycie Nagrodę Nobla otrzymali jej koledzy, którzy opisali jedynie teoretyczne podstawy
analizowanego zjawiska. Kolejną kobietą pominiętą za swoje osiągnięcia jest Rosalind
Franklin. Miała swój udział w odkryciu podwójnej helisy DNA, jednak to osiągniecie
w każdym podręczniku do biologii przypisywane jest Watsonowi i Crickowi. W 1967 roku
demotywująca historia przydarzyła się Jocelyn Bell Burnell. Doktorantka ta zaobserwowała
gwiazdy neuronowe posiadające silne pole magnetyczne. Pomimo, że odkrycie to było
przełomowe, to Nagrodę Nobla za nie otrzymał jej promotor oraz jego współpracownik
[Wyszyńska, 2019].
Efekt Matyldy przyrównywany jest również do efektu Mateusza. W przypowieści
o talentach, ten co ma ich wiele otrzyma ich jeszcze więcej, a ten co ma ich niewiele to je
utraci. Tak w efekcie Matyldy mowa o wynagradzaniu za pracę, nie tylko tym finansowym,
ale również tym uznaniowym. Osoby bardziej znane otrzymują wyższe wynagrodzenie,
a niżeli te które pozostają w cieniu. Ponadto prawidłowość ta nie odnosi się do wartości
wykonywanej pracy, a jedynie osoby, która za nią stoi [pieknoumyslu.com, 2019].
Pewne podejście do kobiet w nauce pokazują również zestawienia dotyczące kobiet
pojawiające się w literaturze. W takich zestawieniach ciężko odnaleźć nazwiska kobiece,
w znaczącej większości są mężczyźni. Pośród takich zestawień można wymienić:
 J. Simmons 100 najwybitniejszych uczonych wszech czasów – wymieniono 2 kobiety;
 Oksfordzki słownik biograficzny – zawiera ok. 4400 biogramów w tym ok. 400
biografii sławnych kobiet;
 Biogramy uczonych polskich – wyróżnione 452 postacie w tym 9 kobiet;
 Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny – wyszczególnione 10 000
biografii, ok. 1000 kobiet.
Istnieją natomiast zestawienia dedykowane tylko kobietom. Ciężko jednak ocenić
słuszność takich działań. Z jednej strony jest to szansa na pokazanie zasług kobiet, a z drugiej
strony jest to pewne oddzielenie, które może stanowić o umniejszeniu ich osiągnieć. Pośród
takich zestawień odnaleźć można:
 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości;
 Porządki mądrości. Mistyczki XX wieku;
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M. Menzel: Słynne kobiety. Od królowej Hatszepsut do księżnej Diany [Sulik, 2010].
Zwieńczeniem osiągnięć naukowych na świecie jest otrzymanie Nagrody Nobla. Jak
już było widać we wcześniejszych przykładach, pomimo, że można odnaleźć uzasadnienie do
przyznawania takich nagród kobietom, to rzeczywistość jest nieco odmienna. Niestety w tym
zakresie udział kobiet to zaledwie kilka procent. Od 1901 roku do roku 2019 zostało
wręczonych kobietom 54 nagrody, natomiast wszystkich nagród wręczono w tym czasie 597,
łącznie 950 laureatom [www.nobelprize.org, 2019].
Obcość kobiet w środowisku uniwersytetu przejawia się również w postaci
dyskryminacji. W 2018 roku został opublikowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich
raport pt. Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów. Raport przedstawia
skalę molestowania pośród polskich studentek i studentów. Z badania płyną jednoznaczne
wnioski, to kobiety są częściej molestowane, a osobami, które dokonują się tych działań
względem nich są najczęściej mężczyźni [Doświadczenie molestowania wśród studentek
i studentów, 2018].
W celu uzyskania pełnego wyobrażenia o obecności kobiet na polskich uczelniach
należy się przyjrzeć się ich rozwojowi naukowemu. Informacja o dotychczas uzyskanych
stopniach i tytułach naukowych odzwierciedla specyfikę środowiska. Zgodnie z danymi,
zebranymi ze strony Nauka Polska (tabela 1), największe dysproporcje występują
w przypadku tytułu naukowego profesora. Z tym tytułem, jest średnio czterokrotnie więcej
mężczyzn niż kobiet. W przypadku stopnia doktora habilitowanego, mężczyzn jest ponad dwa
razy więcej niż kobiet, natomiast w odniesieniu do stopnia doktora dysproporcja nie jest tak
drastyczna jak na wyższych szczeblach kariery naukowej.
Tabela 1. Stopnie i tytuły naukowe

Stopień/tytuł naukowy

Mężczyźni
22901
36845
116565

Kobiety
prof. 6197
dr hab. 16489
dr 80712

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.nauka-polska.pl.

Bardziej szczegółowa analiza jest możliwa dzięki danym GUS, które umożliwiają
wyeksponowanie różnic ze względu na płeć w liczbie uzyskiwanych stopni i tytułów
naukowych. Dane te pozwalają również wyznaczyć ogólny trend. Zostały zebrane w tabeli 2.
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Tabela 2. Nadawane stopnie i tytuły naukowe w latach 2013-2018

Płeć/rok Stopień/tytuł Kobiety Mężczyźni
naukowy
5346
5074
2013 Dr
Dr hab.
1464
2212
Prof.
367
856
5022
4767
2014 Dr
Dr hab.
1994
2947
Prof.
627
1220
5295
4845
2015 Dr
Dr hab.
1249
1593
Prof.
359
905
5330
4843
2016 Dr
Dr hab.
1367
1836
Prof.
243
501
2993
2633
2017 Dr
Dr hab.
753
922
Prof.
98
197
3180
2765
2018 Dr
Dr hab.
940
954
Prof.
182
481
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse: 2013-2018.

Lepsze wyobrażenie o sytuacji są możliwe do dostrzeżenia w przypadku ujęcia
graficznego zebranych danych. Na wykresie 1 przedstawione zostały liczy uzyskanych stopni
doktora w poszczególnych latach. Na tym poziomie kariery to więcej kobiet podejmuje się
rozwoju naukowego w każdym analizowanym roku.
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Wykres 1. Uzyskane stopnie doktora w latach 2013-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse: 2013-2018.
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Na wykresie 2 przedstawiona została liczba uzyskanych stopni doktora
habilitowanego w kolejnych latach. Pomimo dominacji kobiet na wcześniejszym etapie
kariery naukowej, to w tym wypadku to mężczyźni dominują w liczbie uzyskiwanych stopni
naukowych. Sytuacja ta natomiast ciekawie wygląda od roku 2017, gdzie różnica pomiędzy
kobietami, a mężczyznami znacznie się zmniejszyła, tak że w roku 2018 rozmiar jej już był
nieznaczny. Trzeba jednak pamiętać, że był to czas projektowania nowej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i ogólna liczba uzyskanych habilitacji w tym roku była znacząco
mniejsza niż w roku poprzedzającym. Być może jest to również zjawisko o którym wspomina
M. Środa, mianowicie feminizacja nauki wynikająca z odchodzenia mężczyzn do lepiej
płatnych zawodów [Wiśniewski, 2012].
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Wykres 2. Uzyskane stopnie doktora habilitowanego w latach 2013-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse: 2013-2018.

Na wykresie 3 przedstawione zostały natomiast uzyskiwane tytułu profesora.
Podobnie jak w poprzednich wykresach w 2017 roku nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby
nadanych tytułów. W kolejnym roku widoczna już jest tendencja wzrostowa z widoczną
rosnącą dysproporcją pomiędzy kobietami, a mężczyznami.
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Wykres 3. Uzyskane tytuły profesora w latach 2013-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse: 2013-2018.
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3. Wyniki
Przedstawione dane wyraźnie wskazują mniejszy udział kobiet w nauce wraz
z kolejnymi etapami rozwoju naukowego. Poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy
prowadzi do dwóch rodzajów barier. Pierwsze z nich można określić mianem
pozainstytucjonalnych. Wynikają one zatem z własnych przekonań kobiet, a więc z braku
wiary we własne możliwości, czy postrzeganiem swojej sytuacji społeczno-zawodowej.
Powoduje to często wycofanie w różnego rodzaju aktywnościach zawodowych oraz
umniejszanie swoich osiągnięć. Drugi rodzaj ograniczeń kobiet to bariery instytucjonalne.
W tym wypadku mowa o rozumieniu roli kobiety w społeczeństwie, przypisywaniu jej
tradycyjnych ról i braku miejsca na własny rozwój. Rola matki posiada tutaj najsilniejszy
wydźwięk. Z jednej strony kobiety odczuwają presję związaną z koniecznością idealnego
wypełniania swojej roli w rodzinie, a z drugiej strony nie otrzymują żadnego
instytucjonalnego wsparcia. Prowadzi to do sytuacji, że w wieku 30-39 lat najwięcej kobiet
rezygnuje z dalszego rozwoju naukowego. W tym czasie, a więc po obronie doktoratu kobiety
decydują się na macierzyństwo. W czasie urlopu macierzyńskiego są zwolnione z pełnienia
obowiązków związanych z dydaktyką i sprawami administracyjnymi i są jednocześnie odcięte
od wszelkich możliwości finansowania publikacji bądź wygłaszania swoich osiągnięć na
konferencjach. Sytuacja ta jest nazywana dziurawym rurociągiem. Kobiety w swojej karierze
spotykają się również z innymi formami dyskryminacji. Zaliczamy do nich szklane sufity,
a więc niewidoczne przeszkody, które uniemożliwiają rozwój kobietom, bądź szklane klify,
które charakteryzują się posyłaniem kobiet do wypełniania zadań trudnych, oczekując ich
niepowodzenia. Występuje również zjawisko szklanych ścian, gdzie kobiety pełnią
stanowiska mniej atrakcyjne, najczęściej pomocnicze. Przeciwieństwem do omówionego
zjawiska szklanego sufitu są szklane ruchome schody, wiążące się z przekonaniem, że
mężczyźni szybciej podejmują trafne decyzje, stąd nawet w środowiskach mocno
sfeminizowanych zajmują kierownicze stanowiska. W świece nauki występuje również
zjawisko uciekającej drabiny. Wiążącej się z tym, że kobiety nie promują siebie nawzajem,
a wręcz przeciwnie dochodzi do rywalizacji. Chodź zjawisko to przypisywane jest naturalnym
cechom kobiet, to należałoby się zastanowić, czy nie ma na nie wpływu sytuacja trudnego
dostępu do rozwoju naukowego przez kobiety (Vall, Majorek, 2013).
4. Podsumowanie
Późniejsze wkroczenie kobiet w mury uniwersytetu spowodowało, że od swojego
początku bytowania w tej przestrzeni były obce. Ponadto samo dotarcie na uniwersytetu
wiązało się dla kobiet z walką o swoje prawa i ogromną determinacją. Podkreślić należy
również stosunkowo krótki czas od kiedy kobiety formalnie mogą zajmować się nauką, stąd
to ich miejsce nadal nie jest dopasowane do ich potrzeb i predyspozycji. Z tych względów
również istnieją znaczące dysproporcje pomiędzy udziałem kobiet i mężczyzn w nauce.
Pewna trwoga i brak wiary w możliwości kobiet doprowadziła w historii do wielu przejawów
dyskryminacji, które określane są mianem efektu Matyldy. Rozumiejąc te problemy, obecne
bariery pojawiające się na uczelniach, jak i ograniczenia dla kobiet stworzone w świecie
nauki, należy podjąć działania aby przeciwdziałać tej dyskryminacji. W tym celu należy
przyjąć cztery zasady:
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1) Teoria równych szans: zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni mieć stworzone
odpowiednie warunki do rozwoju dopasowane do ich predyspozycji, tak aby rozwój
naukowy był jak najefektywniejszy;
2) Teoria merytokracji: wykorzystanie zasobów obu płci prowadzi do rozwoju
organizacji i nie pozwala na marnowanie potencjału;
3) Teoria szczególnego wkładu: większa popularyzacja kobiet, które rozwinęły się na
polu naukowym, w zestawieniach wielkich uczonych pojawiają się w większości
przypadków mężczyźni, a kobiety są często pomijane.
4) Teoria wartości alternatywnych: docenienie wartości współdziałania kobiet i mężczyzn
co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników [Alvesson, Billing, 2003].
Z pewnością praca nad całkowitym otwarciem społeczności akademickiej na obecność
kobiet nie jest czymś łatwym. Pamiętać jednak należy, że uniwersytet jako instytucja
szczególna daje pewien wzór i w tym zakresie również powinna stanowić autorytet dla całego
społeczeństwa.
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31. FORMY ZAPOBIEGANIA MOBBINGOWI W SZKOLE
Agata Gorczyca
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szkoła nigdy nie była krainą bezstresową i oczekiwanie, że taka się stanie, jest
brakiem poczucia realizmu i znajomości procesów rozwojowych człowieka [Pospiszyl 2008,
s. 284]. Przemoc i zachowania patologiczne są odwiecznym problemem szkoły ale należy je
redukować. W świetle wiedzy o tym, jak przebiega proces uczenia się i zapamiętywania ,nie
sposób ignorować atmosfery podczas uczenia się oraz samopoczucia uczących się jednostek.
Silny stres hamuje proces uczenia się, a z kolei dopamina czyli hormon szczęścia, który
wydziela się gdy odczuwamy wewnętrzne zadowolenie, jest niezbędny do utrzymywania
wysokiego poziomu aktywności centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że dla
efektywnego procesu uczenia się konieczne jest poczucie satysfakcji, zadowolenia z tego co
się robi [Mazurkiewicz 2015, s. 252]. Tak więc doświadczenie nierównego traktowania
wprost hamuje czy wręcz uniemożliwia uczenie się i nabywanie nowych kompetencji.
Jak wynika z badań, wśród wszystkich miejsc agresji, z jakim styka się dziecko,
najczęściej dochodzi do niej w szkole. Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół
podstawowych i średnich wskazują, że 15-20% dzieci pada ofiarą agresji ze strony
rówieśników.
Dla ponad połowy dzieci szkoła jawi się jako źródło lęku. Z badań przeprowadzonych
przez Surzykiewicza w 2000 roku wynika, że w Polsce 39,7% przypadków agresji fizycznej
ma miejsce w szkole, 25,7% zaś poza szkołą, pozostałe 23%zarówno w szkole jak i poza
szkołą. Na poważniejsze i trwalsze akty przemocy takie jak szykanowanie, izolowanie lub
prześladowanie, i to najczęściej ze strony rówieśników, narażonych jest 5-18% uczniów
[Pospiszyl 2008, s. 284].
Bardziej drastycznym przejawom mobbingu podlegają uczniowie z klas
3-5, mobberami są zazwyczaj uczniowie o kilka lat starsi. Stąd też jedną z propozycji
zapobiegania przemocy było zlikwidowanie szkół, w których występuje taka różnica wieku
między dziećmi i utworzenie gimnazjów. Uważano bowiem, że młodzież grupowana
w nowych zespołach na dość krótki czas w gimnazjum nie zdąży stworzyć wspólnoty, która
jest istotnym hamulcem przed eskalacją agresji. Nie rozwiązało to jednak problemu.
Zwykle szkoły mogą podejmować kroki w kierunku zapobiegania przestępstwom
stosując dwie główne metody. Pierwsza z nich sprowadza się do sformułowania specjalnych
programów przystosowanych do uczniów mających problemy w szkole, takie jak mierne
osiągnięcia w nauczaniu, wagary, chuligańskie zachowania, narażonych na ryzyko rozwoju
przestępczego zachowania. Może ona przybierać formę poparcia i kontroli klasy przez
psychologa lub doradcę czy też indywidualnego skierowania na korekcję. W rzeczywistości
takie poparcie w dzisiejszych szkołach jest dość powszechne. Jest to interwencja
indywidualna. Druga metoda obejmuje działania zaprojektowane w celu obniżenia poziomu
przestępczości wśród ogółu uczniów. Jest to interwencja zbiorowa [Rejzner 2011, s. 390].
Przy projektowaniu programu działań profilaktycznych w szkole niezbędne jest odniesienie
konkretnych zadań do wiodących strategii ważnych dla skuteczności programów.
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Przez ostatnie dwadzieścia lat w szkołach prowadzono wiele szeroko zakrojonych programów
interwencyjnych. Wczesna interwencja ma fundamentalne znaczenie w redukowaniu
mobbingu i przemocy we wszystkich okolicznościach. Biorąc pod uwagę złożona naturę
mobbingu i interakcje najróżniejszych sprzyjających mu czynników, pełnowymiarowa
interwencja, obejmująca wszystkie aspekty, które przyjmą i zaakceptują wszyscy
zainteresowani,wydaje się utopią [Gamian-Wilk 2012, s. 267].
Programy interwencyjne ograniczały się niemal wyłącznie do pracy w szkole. Główne
rodzaje dotyczyły więc polityki szkoły lub zasad panujących w klasie. Obejmowały one:
 pracę z uczniami w szkolnej klasie, w ramach programu zajęć, polegającą na
podnoszeniu świadomości oraz omawianiu polityki szkoły i zasad panujących
w klasie,
 wprowadzenie systemów wzajemnego wsparcia dla rówieśników, skierowanych na
dodawanie odwagi dzieciom niezaangażowanym i przyglądającym się, oraz
zachęcanie ich, by wchodziły w rolę obrońców, pomagały ofiarom i stawiały opór
sprawcom,
 poprawę warunków szkolnych, szczególnie w obszarze kształtowania i nadzorowania
miejsc i czasu zabawy, w których mobbing się nasila,
 prowadzenie treningów asertywności i umiejętności społecznych dla potencjalnych
ofiar,
 pracę ze sprawcami [Gamian-Wilk 2012, s. 67].
Interwencje prowadzone w szkołach, choć dają pozytywne rezultaty, mają dość
skromny zasięg. Należy więc podkreślić, że część działań interwencyjnych powinna
wykraczać poza szkołę. Są to ważne i konieczne działania podejmowane po to, by redukować
mobbing w szkołach, takie jak treningi dla rodziców, radzenie sobie ze stresem rodzicielskim,
obniżanie poziomu przemocy w danej społeczności, wpływanie na poziom nieuzasadnionej
przemocy w mediach.
Pierwszą prowadzoną w szkołach i szeroko zakrojona kampanią była rozpoczęta
w 1983 roku w Norwegii. Interwencja ta była wdrożona na poziomie ogólnokrajowym.
W szkołach przeprowadzono ankietę, udostępniono materiały i nagrania wideo dla
nauczycieli. Wprowadzono porady dla rodziców i szerszego grona odbiorców. Dokonano
dwukrotnego pomiaru skuteczności tego programu. W 1993 roku Olweus monitorował
w Bergen 42 szkoły. Przy pomocy opracowanego przez niego kwestionariusza
samoopisowego oraz porównywaniu grup równoważnych wiekowo wykazał, że w od 1983 do
1985 roku podawany poziom mobbingu spadł o 50%, zarówno wśród chłopców jak
i dziewczynek. Nie zaobserwowano też wzrostu mobbingu zgłaszanego poza szkołą oraz
zanotowano spadki w zakresie zachowań aspołecznych.
Również w 1993 roku Roland obserwował 37 szkół w Stavanger. Odkrył, że w latach
1983-1986 nie było wyraźnego mobbingu, choć występowała umiarkowana korelacja
korzystnych rezultatów z aktywnym wykorzystaniem materiałów w szkołach.
Różnica pomiędzy powyższymi wynikami może wynikać z różnych form pomocy
udzielanych biorących udział w programach szkołach. Szkoły w Bergen podczas interwencji
otrzymały więcej wsparcia. Badacze zaś w Stavenger wrócili po trzech latach, by rozdać
kwestionariusze.
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Te zachęcające wyniki zostały szeroko rozpowszechnione i stanowiły inspirację do
dalszej pracy.
Nowsze badania prowadzone w Norwegii przez Rolanda skoncentrowane były na
atmosferze panującej w klasach i w większym stopniu angażowały uczniów.
Największym programem interwencyjnym w Wielkiej Brytanii był projekt DFE
Sheffield prowadzony w latach 1991-1994 przez Smitha i Sharpa. Zespół badaczy pracował
z dwudziestoma trzema szkołami przez cztery semestry. W każdej z tych szkół wybrano do
zastosowania jedną z interwencji. Opracowano też ogólnoszkolną politykę dotyczącą
mobbingu. W szkołach podstawowych wykazano spadek liczby ofiar mobbingu o 17%.
W pięciu zaś z siedmiu szkól ponadpodstawowych niewielki spadek bo o około 3-5%.
Zaobserwowano też silną dodatnią korelację pomiędzy poziomem wysiłku włożonego
w realizację programu a osiągniętymi rezultatami.
Inne szeroko zakrojone interwencje prowadzone były w Niemczech,Włoszech,
Hiszpanii, Szwajcarii, Irlandii, Kanadzie i USA. Nie przyniosły one jednak już tak dużego
sukcesu.
Zaangażowanie, czas trwania i poczucie, że jest się odpowiedzialnym za program
interwencyjny, a także kontekst społeczności, są czynnika i moderujacymi skuteczność
interwencji. Można wyodrębnić pięć głównych strategii interwencyjnych, takich jak: zmiana
kultury, właściwe szkolenia, mentoring i grupy wzajemnego wsparcia, mediacje i terapia.
Ponieważ ludzie w ogólnym, szukają odpowiedzialnych za pogorszenie się
społecznego klimatu, nauczyciele, psycholodzy szkolni, politycy związani ze szkolnictwem
oraz rodzice coraz częściej zostają narażeni na krytykę opinii publicznej. Mają dylemat i nie
zawsze wiedzą jak go rozwiązać.
Okres dorastania to dla każdego nastolatka czas wielkiej aktywności, poszukiwań
i eksperymentowania z nowymi umiejętnościami i zachowaniami. Przechodzenie z fazy
dzieciństwa do dorosłości jest aktywnym i związanym z wieloma eksperymentami działaniem
naznaczonym wielokrotnie manifestowaniem zachowań, uważanych wśród dorosłych za
zachowania patologiczne [Rejzner 2004, s. 74]. Zachowania te budzą niepokój
i przeciwdziałanie otoczenia.
Nie ma idealnych rozwiązań, gdyż każda metoda ma swoje ograniczenia. Jedną
z metod jest mediacja, która w szkole sprawdziła się jako forma zapobiegania niewłaściwym
zachowaniom. Dzięki wprowadzeniu mediacji w szkołach możemy poszerzyć istniejące już
zalążki pedagogiki społecznej o niezwykle cenny element [Hauk 2002, s. 9].
Jest to nowa metoda rozwiązywania konfliktów, która cieszy się coraz większą
popularnością. Jej korzenie sięgają do Collective Bargaining - co oznacza wspólne negocjacje
i dochodzenie do porozumienia. W latach sześćdziesiątych mediacja rozpowszechniła się jako
sposób pozasądowego osiągania porozumienia, szczególnie w przypadku rozwodów i rozstań.
Od początku lat siedemdziesiątych opracowywane były w Stanach Zjednoczonych programy
treningowe dla uczniów i nauczycieli [Hauk 2002, s. 13].
Dzięki wprowadzeniu mediacji w szkołach można poszerzyć istniejące zalążki
pedagogiki społecznej o niezwykle cenny element. Prowadzenie seminariów i udzielanie
porad to ukazanie szkoły z pozytywnej strony. Powinno stać się to częścią rzeczywistości
dnia codziennego. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół posiadają ogromne zasoby,
które nie doznają uszczerbku nawet w obliczu stresu i poprzez kontakty ze światem
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zewnętrznym wciąż na nowo się rekonstruują. Pomieszczenie do łagodzenia konfliktów poza
ramami normalnych lekcji, z kompetentnymi uczniami i nauczycielami w roli mediatorów,
stwarza w szkole niszę społecznej nauki. Oddaleni od reszty hałaśliwej rzeczywistości
uczniowie i nauczyciele rozmawiają tutaj o tym, jak doszło do kłótni, jakie ma ona skutki dla
nich, jak może wyglądać rekompensata oraz jak skłócone osoby mogą reagować
w przyszłości w zupełnie inny sposób [Hauk 2002, s. 9].
Podczas, gdy zwykły strach przed karą nie zatrzyma agresywnych uczniów to
bezpośrednia konfrontacja z jego czynem oraz potępienie go bez jednoczesnego odrzucenia
i ganienia samej osoby, prowadzą do prawdziwego zrozumienia własnych czynów i przejęcia
odpowiedzialności za nie. Dobrze jest, gdy sami uczniowie dodatkowo starają się załagodzić
kłótnię innych uczniów.
Mediacja zapobiega przemocy ale nie kłótniom. Stwarza więc szansę rytualnego
kultywowanego prowadzenia kłótni. Jako rozwiązywanie konfliktów oddziałuje na dwóch
płaszczyznach, z których wynikają odmienne cele: pośredni i bezpośredni.
W celu pośrednim dostrzegalne jest odciążenie szkoły oraz kolegium
nauczycielskiego. Odczuwalne jest to pod dwoma względami. Z jednej strony zredukowana
zostaje energia i stres, ponieważ lekcja przebiega bez przeszkód dzięki oddelegowaniu
skłóconych osób do specjalnego pomieszczenia. Z drugiej strony uniknąć można
czasochłonnych sankcji.
Odpowiednim postępowaniem przypisanym tej metodzie jest wezwanie rodziców,
przydzielanie prac za karę i dyskusja podczas rady pedagogicznej na temat ewentualnych
sankcji dla danego ucznia.
Celem bezpośrednim mediacji jest wzmocnienie samodzielności i odpowiedzialności
za własne czyny. Na płaszczyźnie związków i kontaktów rozwijana jest zdolność
prowadzenia dialogu, podczas którego mediator wspiera obie strony partnerów konfliktu
w przedstawianiu ich pragnień oraz osobistego punktu widzenia. W drodze rokowań, na
płaszczyźnie treści, osiągnięta zostaje sprawiedliwa, solidnie uzasadniona i utrwalona na
piśmie decyzja, z jakiej obie strony będą zadowolone.
Mediacja w szkole jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku konfliktów między
dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć [Hauk 2002, s. 24].
Umożliwia wzajemne zrozumienie i przedstawienie racji przez wszystkie zaangażowane
strony w celu rozwiązania konfliktu. Podejście to pomaga wszystkim wypowiedzieć swoje
zdanie i zaangażować się w rozwiązanie konfliktu. Mediacja jest pożyteczna techniką
rozwiązywania konfliktów, choć jej działanie ogranicza się do sytuacji, w których eskalacja
konfliktu nie jest zbyt duża [Gamian-Wilk 2012, s. 270].
Celem mediacji jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia
z dwoma zwycięzcami. Brak tutaj przegranych. Mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem
rezultatów. Zawierają one przeprosiny albo ofertę rekompensaty strat i wyrządzonych szkód.
Rozumiejąc mechanizm powstawania niepożądanych zjawisk w szkole można liczyć na ich
ograniczenie. W przeciwnym wypadku nastąpi ich eskalacja czy przeniesienie. Przemoc jest
wynikiem wielopłaszczyznowych, przestrzennych interakcji osobniczych, społecznych oraz
kulturowych. Tym samym, aby można było myśleć o tworzeniu skutecznych strategii
radzenia sobie z jej skutkami, koniecznym staje się zapoznanie z modelem odsłaniającym
korzenie omawianego zjawiska [Rejzner 2004, s. 74].
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Często wykorzystywana formą są grupy wzajemnego wsparcia. Pomoc rówieśników
i kolegów ma duże znaczenie ponieważ jednostka działająca wbrew zasadom własnej grupy
będzie postrzegana przez jako przynależąca do obcej grupy i wykluczona. Presja grupy
rówieśniczej może wywierać silny wpływ na zachowania jednostki. Z tego względu metody
oparte na zasadach działania w grupie mogą nawet skuteczniej wpływać na zachowania
jednostek niż polityka instytucji czy organizacji.
Jako formę interwencji w sytuacji mobbingu traktujemy mentoring. Metody oparte na
mentoringu zazwyczaj łączą osoby młodsze czy mniej doświadczone z osobami starszymi
i bardziej doświadczonymi, które dostarczają nieformalnego, poufnego wsparcia i rady.
Mentoring nie musi się odbywać bezpośrednio czyli twarzą w twarz. Mentor jest w stanie
zapewnić ofierze mobbingu wsparcie, ale może także modelować właściwe zachowania
[Gamian-Wilk 2012, s. 269].
W przypadku mobbingu i przemocy rolę odgrywają też czynniki sytuacyjne.
W związku z tym istnieją interwencje skierowane na zmianę kultury, polegające na zmianie
sytuacji panującej w danym środowisku. Polega to na odejściu od klimatu akceptacji
mobbingu w stronę wypracowania atmosfery, w której takiej akceptacji brak
a prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań agresywnych jest mniejsze. Podejścia
skierowane na zmianę kultury są skuteczne jedynie wówczas, gdy w działania będą
zaangażowane wszystkie osoby zainteresowane czyli nauczycie i uczniowie.
Do zwiększenia świadomości związanej ze zmianą kultury przyczynia się szkolenie,
które jest kluczowe w przypadku każdej interwencji. Wpływa ono na zrozumienie czym jest
mobbing, jakie czynniki sprzyjają jego wystąpieniu oraz jakie przynoszą konsekwencje.
Szkolenie promuje zachowania pożądane, przez co przyczynia się do zmniejszenia
występowania mobbingu oraz poprawia umiejętności radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Można przy tym wykorzystać zdolność mobberów, którzy potrafią pociągnąć za sobą innych
uczniów, i zlecić im zadania, przy których mogliby oni wykazać się w pozytywny sposób
[Georg 2008, s. 38].
Jeśli działania prewencyjne i wspierające zawiodły lub nie zostały podjęte należy
skorzystać z terapii. Jest to etap końcowy interwencji skierowany na pomoc ofiarom
i sprawcom w poradzeniu sobie ze skutkami mobbingu oraz powrotem do środowiska,
w którym uwikłały się w mobbing. Można zastosować wiele technik terapeutycznych, by
ograniczyć wpływ mobbingu na ofiarę lub rozwiązać problem po stronie sprawcy. Metoda ta
nie powstrzymuje wystąpienia mobbingu, ale może minimalizować skutki kolejnych ataków
przemocy oraz zmniejszać traumę.
Bibliografia:
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Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań.
3. Hauk D., 2002, Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą, Wydawnictwo
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32. ZNACZENIE OBSZARÓW CENNYCH
PRZYRODNICZO
W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W GMINIE KORCZEW
Katarzyna Jarecka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
E-mail: jarecka.katarzyna@wp.pl
Streszczenie: Gmina Korczew to niewielka gmina wiejska położona we wschodniej części
województwa mazowieckiego. Strukturę funkcjonalno–przestrzenną gminy wyznaczają
w zasadniczym stopniu komponenty środowiska przyrodniczego. Występuje tu różnorodność
naturalnych siedlisk oraz gatunków fauny i flory, które zostały objęte różnymi formami ochrony
prawnej. W gminie znajdują się także zabytki, które stanowią relikty burzliwej przeszłości.
Zdecydowanie perłą wśród lokalnych zabytków jest XVIII-wieczny Pałac Ostrowskich w Korczewie.
Rozległe obszary cenne przyrodniczo w połączeniu z licznymi zabytkami wzbudzają zainteresowanie
turystów, co pobudziło rozwój turystyki wiejskiej na terenie gminy. Czynniki te przyczyniły się także
do powstania gospodarstw agroturystycznych, umożliwiających korzystanie z uroków wiejskiego
otoczenia i natury. Dodatkowym atutem terenu jest bogata oferta kulinarna z potrawami regionalnymi,
wytworzonymi ze swojskich produktów.
Słowa klucze: agroturystyka, gmina, przyroda, turystyka wiejska, obszary wiejskie

1. Wstęp
Zdaniem Dudley [2008], najbardziej trafną definicją obszaru cennego przyrodniczo
jest ściśle zdefiniowana przestrzeń geograficzna, uznana formalnie, przeznaczona do ochrony
i zarządzana poprzez środki prawne lub też inne efektywne środki dla osiągnięcia
długoterminowych celów w zakresie ochrony przyrody, wraz z występującymi tam usługami
(oraz dobrami) ekosystemowymi i walorami kulturowymi.
Według Bałtromiuka [2012] obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane są tam gdzie
występują: duża lesistość, mała liczba mieszkańców, słabe gleby, a także niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.
Badanie miało na celu analizę znaczenia obszarów cennych przyrodniczo w rozwoju
turystyki wiejskiej na przykładzie Gminy Korczew.
Według Strategii Rozwoju Gminy Korczew na lata 2015-2020, gmina Korczew to
gmina wiejska o powierzchni 105 km2. Znajduje się ona we wschodniej części województwa
mazowieckiego, jednocześnie należąc do północno – wschodniej części powiatu siedleckiego
(Rys.1). W najbliższym sąsiedztwie gminy znajdują się tereny: od północy woj. podlaskiego
(gm. Drohiczyn), od wschodu gminy Platerów (powiat łosicki), od południa gmin Przesmyki
i Paprotnia (powiat siedlecki), od zachodu z gminy Repki (powiat sokołowski). Najbliżej
położone miasta to: Łosice –oddalone 20 km na południowy – wschód, Drohiczynznajdujący się na przeciwległym brzegu rzeki Bug, oddalony o 25 km z uwzględnieniem
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dojazdu do mostu, Siedlce- położone 32 km na południowy – zachód oraz Sokołów Podlaskioddalony 32 km na zachód od gminy Korczew. Dystans pomiędzy gminą a stolicą
województwa Warszawą wynosi 120 km na zachód. Gminę tworzy 15 sołectw, które
obejmują 16 niewielkich miejscowości tj. Bużyska, Czaple Górne, Drażniew, Góry, Józefin,
Knychówek, Korczew, Laskowice, Mogielnica, Nowy Bartków, Ruda, Starczewice, Stary
Bartków, Szczeglacin, Tokary, Zaleś. Wsie w gminie Korczew są małe i słabo rozwinięte.
Ogólna liczba ludności w gminie to 2795 mieszkańców. Najbardziej zaludnionymi
miejscowościami są Korczew, Nowy Bartków, Stary Bartków oraz Szczeglacin. Strukturę
funkcjonalno–przestrzenną gminy wyznaczają w największym stopniu elementy środowiska
przyrodniczego, będące ważną częścią życia mieszkańców. Na terenie gminy przeważają łąki
oraz pastwiska. Można również spotkać kompleksy leśne i stawy oraz starorzecza. Połowa
obszaru gminy leży w dolinie Bugu. Większość mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem.

Rysunek 1. Usytuowanie Gminy Korczew w Województwie Mazowieckim
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Korczew na lata 2015-2020.

2. Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły dokumenty oraz informacje pozyskane z Urzędu Gminy
Korczew oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Oddział w Siedlcach).
Badanie miało charakter analizy tych dokumentów w celu uzyskania informacji na temat
obecności turystyki wiejskiej, powstałej dzięki obszarom cennym przyrodniczo, znajdującym
się na terenie gminy. Strategia Rozwoju Gminy Korczew na lata 2015-2020 zawierała pełną
charakterystykę gminy, z uwzględnieniem cennych komponentów przyrodniczych oraz
historycznych. Informacje uzyskane z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział w Siedlcach, pozwoliły na określenie liczby gospodarstw agroturystycznych
prowadzonych na terenie gminy oraz ich standardów i oferowanych przez nie atrakcji.

283

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

W celu usystematyzowania, przedstawiono wszystkie cenne komponenty przyrodnicze
znajdujące się na terenie gminy Korczew oraz dokonano przeglądu możliwości wypoczynku z
zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej oferowanych turystom.
3. Wyniki i dyskusja
Według Strategii Rozwoju Gminy Korczew na lata 2015-2020, wysokie walory
środowiska przyrodniczego na terenie gminy zostały objęte różnymi formami ochrony
prawnej. gmina Korczew znajduje się w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”. Ze
względu na położenie gminy na terenie nadbużańskim aż 97,5% powierzchni gminy w 2002
roku stało się częścią obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Teren gminy jest
włączony do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. W ramach tej sieci ujęto Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dyrektywa Ptasia” o nazwie obszaru – Dolina Dolnego Bugu.
W Gminie Korczew Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków objęto 1 584,5 ha. Wyróżniono
również Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej „Dyrektywa Siedliskowa” o nazwie obszaru
– Ostoja Nadbużańska. W ramach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedliskowej objęto całą
powierzchnię gminy. Wysokie walory przyrodnicze gminy pozwoliły na włączenie jej
obszaru w Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH). 10 201 ha tj. 96,1%
powierzchni ogólnej gminy znajduje się w granicach Nadbużańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Korczew na lata 2015-2020, na terenie gminy
znajdują się trzy cenne rezerwaty przyrody o krajowej randze przyrodniczej. Największym
z nich jest rezerwat przyrody „Kaliniak” (Fot.1). Znajduje się on na zachód od wsi
Szczeglacin, na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. Jego powierzchnia wynosi 54,41 ha. Wyróżnia
się on naturalnymi zbiorowiskami grądowymi i łęgowymi z dużą liczbą rzadkich,
chronionych gatunków roślin w runie. Rezerwat buduje wielogatunkowy drzewostan grądowy
składający się z: dębu, lipy, jesionu, klonu oraz wiązu pospolitego i wiązu szypułkowego.
Żyzne podłoże o dużej wilgotności powoduje, że flora w rezerwacie jest bogata. Występują
tu: bniec czerwony, jaskier kosmaty, kokorycz pusta i kokorycz pełna, miodunka ćma,
śledziennica skrętolistna oraz wiechlina odległokłosa. Poza tym w rezerwacie można spotkać:
czerniec gronkowy, lilię złotogłów i turzycę leśną.

Fotografia 1. Rezerwat Przyrody „Kaliniak” (fot. K. Jarecka)
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Kolejnym co do wielkości rezerwatem na terenie gminy Korczew jest rezerwat
„Przekop” (Fot.2). Jego powierzchnia wynosi 21,08 ha. Znajduje się w północnej części
Gminy Korczew nad Bugiem, w okolicy wsi Starczewice oraz Bużyska oraz na terenie
Nadleśnictwa Sarnaki. Został powołany w celu zachowania naturalnych fragmentów
środowiska wilgotnych i żyznych lasów liściastych typowych dla doliny Bugu. Przez rezerwat
ten przepływa rzeka Kołodziejka, która stanowi dopływ Bugu.

Fotografia 2. Rezerwat Przyrody „Przekop” (fot. K. Jarecka)

Trzecim rezerwatem powołanym na terenie gminy Korczew jest „Dębniak” (Fot.3).
Jest to leśny rezerwat przyrody położony we wschodniej części Korczewa, na skarpie doliny
Bugu, na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. Jego powierzchnia wynosi 20,84 ha. Powołano go
w celu zachowania naturalnych fragmentów starodrzewia dębowo – lipowego z bogatą
roślinnością runa leśnego. Rezerwat ma charakter parku przypałacowego. Znajduje się w nim
ścieżka dydaktyczna prowadząca do zbiornika retencyjnego. Obszar rezerwatu podlega
ochronie czynnej, czyli dopuszczającej wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych,
ingerujących w naturalne procesy.

Fotografia 3. Rezerwat Przyrody „Dębniak” (fot. K. Jarecka)

Według Strategii Rozwoju Gminy Korczew na lata 2015-2020, w gminie Korczew
znajdują się również obiekty, które ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze uznano
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za użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Na terenie gminy znajduje się 8 użytków
ekologicznych o łącznej powierzchni 8,11 ha, 6 śródleśnych bagien o ogólnej powierzchni
6,71 ha, położonych na terenie lasów państwowych w rejonie wsi Drażniew, Tokary,
Korczew i 2 obszary położone na terenie lasów państwowych we wsi Bużyska. Na terenie
gminy Korczew można wyróżnić 20 pomników przyrody. Północna część gminy położona
jest w dolinie Bugu, dzięki czemu wcielono ją w koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej
(ECONET–PL) do obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym. Tereny te obejmują
swym zasięgiem dolinę dolnego odcinka Bugu. W połączeniu z licznie zachowanymi
fragmentami roślinności o charakterze naturalnym i seminaturalnym, obszary te tworzą ostoję
ptaków o randze międzynarodowej. Obszar ten został nazwany Obszarem Doliny Dolnego
Bugu. Również doliny rzek Tocznej i Kołodziejki wraz z pobliskimi kompleksami lasów
stanowią tereny o regionalnej randze przyrodniczej. Powierzchnia lasów wynosi 2472 ha, co
stanowi 23,5% powierzchni ogólnej gminy. W gminie większość lasów stanowią lasy
państwowe. Ich powierzchnia wynosi 1942 ha, co w odniesieniu do ogólnej powierzchni
lasów stanowi 78,5%. Ogólny wskaźnik lesistości w gminie jest wyższy od wskaźnika
lesistości dla powiatu siedleckiego, wynoszącego 17,6%. Jest on także wyższy od
analogicznego wskaźnika dla województwa mazowieckiego, wynoszącego 22,0%, ale niższy
od wskaźnika lesistości na poziomie krajowym, który wynosi 28,4%. Lasy na terenie gminy
Korczew tworzą 3 duże kompleksy, koncentrujące się na zachód od Drażniewa, na północnyzachód od Bartkowa oraz na południe pomiędzy Tokarami a Józefinem. Ostatni z wyżej
wymienionych jest największym kompleksem leśnym znajdującym się w gminie. Lasy
charakteryzują się tu dużą różnorodnością siedliskową i bogactwem gatunków drzewostanu.
Znaczna większość drzewostanu jest starsza niż 40 lat. Posiadają one duże walory
przyrodnicze i krajobrazowe. Lasy te charakteryzują się również korzystnymi warunkami
klimatycznymi. Na terenie gminy wyróżnia się również lasy ochronne. Prawie cały kompleks
leśny w okolicy Drażniewa oraz uroczysko Przekop należą do lasów glebo i wodochronnych.
Według Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020, na obecny kształt gminy miała
wpływ burzliwa historia, która pozostawiła po sobie liczne obiekty zabytkowe.
Najważniejszym zabytkiem sakralnym w gminie i jednym z najcenniejszych na Południowym
Podlasiu jest murowany kościół parafialny p.w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika
w Knychówku. Wybudowano go w pierwszej połowie XVII wieku, jako wotum pokutne
Krzysztofa Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego. Kościół wykazuje cechy
inspirowane gotykiem. Jest jednonawowy z wysmukłą wieżą oraz cylindrycznymi klatkami
schodowymi. Wewnątrz kościoła znajdują się dekoracje tzw. typu kalisko – lubelskiego, czyli
dekoracje kolebkowego sklepienia utworzone za pomocą ornamentowych żeber o motywach
czwórliścia, kwadratów, kół i serc. Zabytkową nekropolię stanowi cmentarz parafialny
zlokalizowany nieopodal kościoła parafialnego w Knychówku. Założono go na planie
wydłużonego prostokąta z przecinającą go aleją główną, stanowiącą zasadniczy element
kompozycyjny. Cmentarz porasta wartościowy starodrzew. Na terenie cmentarza
zgromadzone są w części frontowej i przy alei głównej, wykonane z piaskowca, granitu,
wapienia i żeliwa nagrobki, pochodzące z XIX i pocz. XX w. Wśród najcenniejszych okazów
można wyróżnić nagrobki Jana Kuczyńskiego (zmarłego w 1852 roku), Grzegorza
Kamieńskiego (zmarłego w 1857 roku), Heleny Zienkowskiej (zmarłej w 1866roku), Józefy
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Koszutskiej (zmarłej w 1889 roku). Na skraju lasu w kierunku południowowschodnim od
Knychówka, przy granicy z gminą Przesmyki znajduje się również cmentarz żołnierzy
niemieckich z czasu I wojny światowej. Na cmentarzu tym zachowały się kamienie
z wyrytymi inskrypcjami w języku niemieckim. W Korczewie znajduje się murowany pałac
klasycystyczny, zwany niegdyś „Wersalem Siedlec” i „Perłą Podlasia” (Fot.4). W ostatnich
latach pałac przeszedł gruntowną renowację, dzięki której przywrócono mu dawną świetność.
Wewnątrz posiadłości zachowały się liczne malowidła sygnowane przez A. Byczkowskiego
z 1809 roku. Na przestrzeni wieków posiadłość należała do różnych właścicieli, m. in. do
Kuczyńskich. Joanna Kuczyńska przyjaźniła się z Kamilem Cyprianem Norwidem. Pisał on
do niej wiersze oraz prowadził nią kilkuletnią korespondencję. Jednym z najsłynniejszych
jego dzieł jest „Do Pani na Korczewie”.

Fotografia 4. „Perła Podlasia” (fot. K. Jarecka)

W pobliżu głównego pałacu, w granicach parku przypałacowego znajduje się pałacyk
letni, zwany „Syberią”. Całość zespołu pałacowego zwieńczona jest murem z pokaźnymi
bramami wjazdowymi oraz basztą zegarową, pełniącą obecnie funkcję apartamentu dla gości.
W otoczeniu zespołu pałacowego rozciąga się rozległy park pałacowy z niespotykanymi
okazami starodrzewia (Fot.5). Do założenia parkowego należy również rezerwat „Dębniak”,
z dominującymi egzemplarzami cennych dębów, liczących ponad 200 lat. W parku
pałacowym znajduje się kultowy kamień z czasów przedchrześcijańskich zwany Menhirem.

Fotografia 5. Park przypałacowy w Korczewie (fot. K. Jarecka)
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Według informacji zawartych na stronie Urzędu Gminy Korczew, wśród zabytków,
zasługujących na wyróżnienie, na terenie gminy znajdują się także pałac w Tokarach,
zabytkowy młyn w Drażniewie oraz wieża obserwacyjna Korczew- Gajówka.
Według Drzewieckiego [1998], najbardziej zwięzłą definicją turystyki wiejskiej jest
określenie jej jako wszelakie formy wypoczynku rozwijające się na obszarze wsi. W gminie
Korczew komponenty przyrodnicze takie jak obecność rzeki Bug, malownicze widoki
i krajobrazy wiejskie pozwoliły na utworzenie różnych form czynnego i biernego
wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Przyjezdni mają możliwość skorzystania
z przeprawy promowej w miejscowości Bużyska na rzece Bug, łączącą gminę Korczew
z równie malowniczą, sąsiednią gminą Drohiczyn (Fot.6). Przeprawa promowa, przede
wszystkim spełnia funkcję komunikacyjną, skracając znacznie drogę dojazdu do miasta
Drohiczyn. Pełni ona również ważną funkcję atrakcji turystycznej.

Fotografia 6. Przeprawa promowa na rzece Bug (fot. K. Jarecka)

Na terenie gminy wyznaczono szlaki rowerowe, prowadzące przez najpiękniejsze
miejsca w okolicy. Podróżując szlakami można podziwiać urokliwe kompleksy leśne, pola,
łąki, skarpy, dolinę Bugu a także zabytki. Jednym ze szlaków rowerowych biegnących przez
teren gminy Korczew jest szlak Korczew-Treblinka. Kolejną wyznaczoną trasą rowerową
biegnącą przez teren gminy i polecaną turystom, jest tak zwana Trasa Korczewska, mająca
swój początek w mieście Siedlce. Trasa ta jest dedykowana dla osób chcących podziwiać
krajobrazy wiejskie i pozostawać w bliskości z naturą. Bardzo atrakcyjnym szlakiem
rowerowym jest tak zwana Trasa Bużańska. Najważniejszy odcinek trasy koncentruje się
w obrębie gminy Korczew. Trasa łączy ze sobą podziwianie natury prowadząc, przez
rezerwat przyrody „Przekop”, dolinę Bugu czy malownicze krajobrazy rolnicze, ze
zwiedzaniem miejscowych zabytków takich jak Pałac w Korczewie wraz z zespołem
pałacowo-parkowym. Przez teren gminy przebiega również Nadbużański Szlak Konny, który
ma swój początek w miejscowości Bużyska, a koniec w miejscowości Borsuki. Również
przez teren gminy przebiega ścieżka przyrodnicza „Korczew-Mogielnica” o długości 14 km.
Ścieżka ma postać pętli i prowadzi drogami gminnymi. Trasę można przybyć pieszo lub
rowerem, podziwiając lasy i rezerwaty przyrody. Na trasie ścieżki ustawionych jest 10 tablic
dydaktycznych. W miejscowości Góry na rzece Bug wybudowano marinę, czyli przystań
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kajakarską umożliwiającą bezpieczne dobicie do brzegu. Popularnymi formami spędzania
czasu na terenie gminy Korczew są wędkarstwo, pływanie łódkami i kajakami po Bugu,
organizacja pikników na łonie natury, kuligi, ogniska oraz spacery po lokalnych lasach
w poszukiwaniu grzybów i owoców leśnych. Gmina wiejska, bogata w obszary cenne
przyrodniczo, daje turystom możliwość skorzystania z atrakcji niedostępnych bądź
trudnodostępnych w mieście. To właśnie różnorodność cennych komponentów
przyrodniczych w gminie Korczew pozwala na oferowanie turystom aktywności związanych
z naturą i życiem na wsi.
W zagadnieniu turystyki wiejskiej ważnym elementem jest baza noclegowa. Zgodnie
z informacjami pozyskanymi z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
w Korczewie zlokalizowany jest obiekt noclegowy „Kuźnia Pałacowa”, którego właścicielką
jest Pani Beata z Ostrowskich Harris. Stanowi on doskonałą bazę wypadową do pobliskich
miejscowości turystycznych takich jak Drohiczyn czy Grabarka. Szczególną zaletą lokalizacji
„Kuźni Pałacowej” jest bliskość kompleksu pałacowo-parkowego, który znajduje się
naprzeciw obiektu. Goście „Kuźni Pałacowej” mają możliwość wypożyczenia roweru
i wybrania się na wycieczkę po urokliwej okolicy. Istnieje również sposobność organizacji
spływów i rejsów po rzece Bug, grilla, ogniska i imprez integracyjnych a także skorzystania
ze stawów wędkarskich. Obiekt oferuje swoim gościom całodobowe wyżywienie
z regionalnymi potrawami w menu takimi jak blaszaki, kartacze, chłodniki czy pierogi
różnych rodzajów. Zwieńczeniem posiłku są desery w postaci domowych ciast. Z restauracji
w „Kuźni Pałacowej” można skorzystać codziennie. Do dyspozycji gości jest 12 pokoi
dwuosobowych oraz dwa pokoje jednoosobowe wraz z łazienkami. W pokojach goście mogą
korzystać z TV oraz dostępu do sieci Wi-Fi. Istnieje również dodatkowa, zdecydowanie
najciekawsza, możliwość wynajęcia eleganckiego apartamentu, który znajduje się w baszcie
Pałacu. Ciekawym obiektem zlokalizowanym 5 minut drogi od Pałacu jest sala weselna „Pod
Arkadami”. Budynek ten powstał z myślą o organizacji wyjątkowych wydarzeń takich jak
wesela i inne imprezy okolicznościowe. Obiekt posiada profesjonalną kuchnię, scenę, pokój
dla pary młodej. Wyposażony jest w rzutnik, profesjonalne nagłośnienie oraz klimatyzację.
Niezwykłych wrażeń dostarcza również najbliższe otoczenie sali weselnej, w postaci
folwarcznych zabudowań i zieleni. Jak twierdzi Płazińska [2016], turystyka wiejska
i agroturystyka to odmienne pojęcia, które są błędnie, stosowane zamiennie. Oba te pojęcia
służą do określania powiązanych ze sobą form turystyki, lecz nie takich samych. Według
Drzewieckiego [1995], agroturystyka jest to forma wypoczynku odbywająca się na terenach
wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne
związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnymi jego otoczeniem (przyrodniczym,
produkcyjnym, usługowym). Na terenie gminy Korczew zlokalizowane są trzy prężnie
działające gospodarstwa agroturystyczne. Gospodarstwo agroturystyczne, należące do Pana
Józefa Krasnodębskiego, znajduje się w położonej nad brzegiem rzeki Bug miejscowości
Bużyska. Obiekt oferuje 12 miejsc noclegowych (5 pokoi), w tym 4 pokoje dwuosobowe
i 1 pokój czteroosobowy wraz z łazienkami oraz kuchnią i pokojem wypoczynkowym. Piękny
ogród, otaczający dom, pozwala na grillowanie czy urządzenie ogniska. Właściciel jest
otwarty na przyjmowanie turystów, którzy chcą przywieźć swoje małe zwierzątka domowe.
Oferta noclegowa jest ważna przez cały rok. Gospodarz prowadzi produkcję ukierunkowaną
na zboża. Prowadzi również własny ogród warzywny, w którym uprawia między innymi
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ziemniaki, cebulę, marchew, pietruszkę czy kapustę. Z wytworów własnej pracy pozyskuje
produkty, które wykorzystuje do przygotowania regionalnych specjałów. Gościom oferowane
są „zaguby”, zupa z cukinii, kołduny, babka ziemniaczana, sernik oraz różnorodne pierogi.
W miejscowości Bużyska w sąsiednim gospodarstwie, Państwo Grażyna i Ryszard
Krasnodębscy również prowadzą gospodarstwo agroturystyczne umiejscowione na skarpie
Bugu. Dla gości oferowanych jest 5 pokoi dwuosobowych z łazienkami, pokój
wypoczynkowy oraz taras. Goście mogą korzystać z kuchni gospodarzy. Oferta jest
całoroczna. Duży ogród, otaczający dom, zachwyca dużymi, starymi drzewami. W ogrodzie
jest też miejsce zabaw dla dzieci, altana, hamak oraz miejsce do grillowania. Gospodarze są
otwarci na wspólne wyprawy do lasu, aby zbierać grzyby oraz poznawać rośliny i ptaki.
W gospodarstwie uprawiany jest ogród owocowo-warzywny. Produkty z własnego ogrodu
wzbogacają ofertę żywieniową gospodarstwa. W asortymencie potraw serwowanych przez
gospodarzy znajdują się między innymi swojski chleb pieczony na zaczynie z ziarnami,
ziołami, suszonymi pomidorami i żurawiną, różnorodne pierogi, zupy- krem i sałatki
przygotowane na bazie warzyw z własnego ogrodu. W miejscowości Starczewice swoje
gospodarstwo agroturystyczne prowadzi Pani Marzena Florczuk. W ofercie przygotowane są
3 pokoje dla gości: 1 pokój czteroosobowy oraz 2 pokoje trzyosobowe, łazienka, oraz pokój
wypoczynkowy. Turyści mogą korzystać z kuchni gospodarzy. Oferta noclegowa jest
aktualna przez cały rok. Posesja zwieńczona jest dużym ogrodem, w którym znajdują się
altana, huśtawka, miejsce na ognisko i do grillowania. Gospodarze zajmują się również
wikliniarstwem, niegdyś bardzo popularnym w tych stronach rękodziełem. Są oni otwarci na
nauczanie tego zanikającego zajęcia. W gospodarstwie wytwarza się warzywa i owoce,
produkty zwierzęce takie jak mięso, drób, jaja oraz ryby, złowione we własnym stawie.
Właścicielka oferuje gościom szereg potraw regionalnych takich jak bęcwały, pierogi,
pasztety mięsne i warzywne, blacharze, karp w galarecie, swojskie wędliny i ciasta domowe.
Dodatkowe usługi w gospodarstwie to wypożyczenie rowerów i wędkowanie we własnym
stawie. Największym atutem wszystkich wyżej opisanych gospodarstw agroturystycznych jest
ich otoczenie. Gospodarstwa te otacza bogactwo dzikiej przyrody oraz piękno naturalnych
krajobrazów. Nieopodal nich znajdują się rezerwaty przyrody, lasy bogate w grzyby i owoce
oraz rzeka Bug. Takie warunki środowiska umożliwiają turystom korzystanie z atrakcji
lokalnej turystyki wiejskiej.
4. Podsumowanie
Według Płazińskiej [2016], bogata oferta agroturystyczna skierowana do rzeszy
odbiorców jest ściśle powiązana z bliskością obszarów cennych przyrodniczo, które
warunkują w oczach turysty atrakcyjność danego gospodarstwa. W związku z tym, można
zaobserwować wiele prawidłowości wynikających z rozmieszczenia tych gospodarstw.
Bardzo dużo zlokalizowanych jest w sąsiedztwie parków narodowych, parków
krajobrazowych oraz obszarów objętych innymi formami ochrony. Oferta usług
agroturystycznych, jest znacznie bogatsza w pobliżu obszarów cennych przyrodniczo, co
zachęca turystów do odwiedzania tych gospodarstw, które mają bardzo wiele do
zaoferowania. Podobną prawidłowość obserwuje się w rozwoju turystyki wiejskiej w gminie
Korczew. Bliskość obszarów cennych przyrodniczo zachęca turystów do korzystania
z czynnego i biernego wypoczynku. Na terenie gminy dużą popularnością cieszą się spacery
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i wycieczki rowerowe, a także wędkarstwo, kajakarstwo, ogniska, pikniki i inne aktywności,
którym sprzyja wiejski klimat i piękno otaczającej przyrody. Całość atrakcji wynikających
z zasobów przyrodniczych podsumowują pyszne potrawy regionalne z własnych produktów
oraz ciekawe zabytki, będące pozostałością ciekawej historii terenu.
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1. Wstęp
Trudno byłoby wyobrazić sobie współczesną gospodarkę bez transportu, zarówno
towarowego, jak i pasażerskiego. Bez możliwości przemieszczania nie istniałaby wymiana
handlowa, czy też turystyka. Dostępność transportowa często decyduje o sukcesie
przedsiębiorstwa. Położenie w pobliżu głównych szlaków transportowych znacznie ułatwia
i skraca czas realizacji przewozu. Przedsiębiorstwa na swoje magazyny oraz hale produkcyjne
wybierają obiekty z dużą dostępnością transportową, czyli transport ma wpływ na lokalizację
produkcji [Tarski, 1967, s. 160-170]. Ponadto, kilkadziesiąt lat temu, transport był uważany
za istotny czynnik „miastotwórczy“ [Neider, 2019, s. 35]. Także w Polsce istnieją przykłady
powstania tego typu ośrodków miejskich, np. Gdynia, czy Zajączkowo Tczewskie.
Oczywiście, za spawą globalizacji, transport cały czas ewoluuje. Duże centra
logistyczne, rozbudowane węzły komunikacyjne, statki o coraz większym tonażu
demonstrują, jak duży postęp dokonuje się na przestrzeni ostatnich dekad.
Niestety, transport jest równocześnie sektorem wysokoemisyjnym i w znaczącym
stopniu wpływa na stan środowiska naturalnego. Dlatego też w każdej gałęzi transportu
pojawiają się nowe rozwiązania, które mają nie tylko zwiększyć efektywność, ale również
zminimalizować koszty zewnętrzne.
W artykule omówiono problem kosztów zewnętrznych generowanych przez transport
oraz wskazano proekologiczne oraz „nieekologiczne“ środki transportu. Celem opracowania
jest podkreślenie znaczenia, jakie transport odgrywa dla gospodarki globalnej oraz wskazanie
rozwiązań, jakie są stosowane w celu minimalizowania negatywnych efektów zewnętrznych.
2. Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu
Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje transportu: wewnętrzny (w obrębie hali
produkcyjnej) oraz zewnętrzny [Wielopolski, 1975, s. 13]. Nie sposób jednoznacznie
stwierdzić, który z nich jest bardziej istotny. Pewne jest, że bez udziału zarówno transportu
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, nie byłoby szansy na dostarczenie dobra finalnemu
odbiorcy. Na transport zewnętrzny duży wpływ ma sytuacja na rynku logistycznym. Podaż
oraz popyt na usługi transportowe kształtują ceny na rynku TSL, ale one także wymuszają
poprawę jakości tych usług oraz wprowadzanie innowacji.
Wyróżnia się sześć podstawowych gałęzi transportu: drogowy (samochodowy),
morski, śródlądowy, lotniczy, kolejowy oraz przesyłowy [Neider, 2008, s. 12-13].
Wykształcenie się najstarszych środków transportu zależało głównie od otoczenia
geograficznego. Na przykład płoza została wynaleziona w strefie arktycznej, gdzie przez
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znaczną część roku zalega śnieg. Narty oraz sanie umożliwiały przemieszczanie się po
ośnieżonych terenach północnej Azji oraz Europy [Wielopolski, 1975, s. 23].
Wykształcenie się sześciu podstawowych gałęzi transportu zależało w dużej mierze od
warunków geograficznych, w których dany rodzaj transportu był stosowany. Znaczenie
niewątpliwie miała również odległość, jaka była do pokonania. Obecnie w transporcie
bliskiego zasięgu najczęściej są stosowane pojazdy kołowe oraz szynowe, natomiast przy
dalszych odległościach są wybierane przewozy morskie oraz lotnicze. Transport lotniczy jest
wybierany głównie w sytuacjach, gdy przesyłka musi zostać dostarczona jak najszybciej lub
też w turystyce. Obecnie dużą popularnością cieszą się wyjazdy zagraniczne do jak
najdalszych zakątków świata. Zdecydowana większość pasażerów do pokonywania tak
dużych odległości wybiera właśnie powietrzne środki lokomocji. Struktura gałęziowa
środków transportów jest kształtowana również przez poziom rozwoju technologicznego
krajów, wielkość oraz strukturę ich obrotów międzynarodowych, stopień urbanizacji,
zaludnienie, a także atrakcyjność turystyczną.
Nie ma jednego, idealnego, środka transportu – wszystkie posiadają zarówno wady,
jak i zalety. Często nie ma możliwości wyboru transportu alternatywnego, chociażby ze
względu na odległość. Przy przewozach na bliskie odległości zdecydowanie najczęściej jest
wybierany samochód, jednakże ze względu na wielkość partii ładunków w transporcie
międzynarodowym, na pierwszym miejscu znajduje się transport morski. Udział
transportu
morskiego w ogólnych obrotach handlu międzynarodowego różni się w zależności od rodzaju
ładunku, obszaru geograficznego, stopnia rozwoju pozostałych, tj. konkurencyjnych gałęzi
transportu oraz od stopnia uzależnienia wymiany handlowej od drogi morskiej [Krasucki,
2000, s. 104]. Żegluga morska jest najkorzystniejszym sposobem transportu przy przewozach
na znaczne odległości. Wpływ na to mają jej następujące cechy [Neider, 2006, s. 33]:
 nieograniczona struktura przewożonych ładunków;
 silna degresja jednostkowych kosztów transportu towarów;
 duża dostępność głównych, światowych ośrodków gospodarczych oraz węzłowych
punktów transportowych, do których zaliczają się porty morskie;
 praktycznie nieograniczony zasięg pływania statków.
Statki morskie mają możliwość korzystania z dróg naturalnych, do jakich zaliczają się
morza oraz oceany [Ustawa z dnia 21 marca 1991 r.]. Istnieje dowolność poruszania się po
nich, aczkolwiek zawsze jest obierana trasa, która najszybciej doprowadzi statek do celu.
Jedynymi ograniczeniami, jakie występują w ruchu statków są kanały (naturalne oraz
sztuczne), a także cieśniny i obszary podejścia do portów, gdzie obowiązują ściśle określone
zasady ruchu, do których bezwzględnie muszą się stosować kapitanowie statków. Jedynymi
opłatami, jakie obowiązują armatorów w związku z transportem, są opłaty z tytułu
przemieszczania przez sztuczne kanały oraz opłaty portowe.
Obsługa ładunków handlu zagranicznego za pośrednictwem żeglugi morskiej jest
najbardziej opłacalna w przewozach na duże odległości. Transport morski nie jest natomiast
odpowiedni do przewożenia ładunków, które wymagają szybkiej dostawy, a także niewielkich
partii ładunkowych, charakteryzujących się dużą wartością, gdzie bardzo ważne jest, jak
długo zamrożone będą środki obrotowe. Wynika to z niewielkiej prędkości przemieszczania
się statku (ok. 30-35 km/godz.). Przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją statków, tj.
armatorzy, są w stanie obsługiwać ładunki macierzystego handlu międzynarodowego, ładunki
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pochodzące z obcych państw (tranzytowe), które są przemieszczane przez macierzyste porty
armatora oraz ładunki, które są przedmiotem wymiany pomiędzy krajami trzecimi (z ang.
cross trade). Żegluga kabotażowa (przewóz ładunków pomiędzy portami tego samego kraju,
czyli ładunków niebędących przedmiotem handlu międzynarodowego) jest zazwyczaj
realizowana poprzez armatorów danego państwa [Neider, 2006, s. 34].
3. Problem zewnętrznych kosztów transportu
Efekty zewnętrzne to wszelkie, pozytywne oraz negatywne, skutki, które ponoszą
jednostki niebędące właścicielami wykorzystywanego dobra oraz które nie zgodziłyby się
ponosić tych skutków w wyniku umowy [Pawłowska, 2000, s. 12]. Alfred Marshal użył tego
określenia w 1890 roku, w swoim opracowaniu Zasady ekonomii, w którym wyjaśnił
zależność pomiędzy wzrostem stopy zysku a skalą produkcji w warunkach konkurencji
rynkowej. Według Marshalla, główna przyczyna wzrostu stopy zysku to rozwój przemysłu,
co powoduje produkcję zewnętrznych oszczędności [Marshall, 1925, s. 128].
Podobnie wygląda analiza efektów zewnętrznych działalności transportowej. Zanim to
zagadnienie zostanie szerzej omówione, wato zwrócić uwagę na pojęcie szersze,
a mianowicie społeczne koszty działalności transportowej.
Społeczne koszty transportu zawierają w sobie wszelkie koszty związane z budową
oraz utrzymaniem infrastruktury transportowej, a także prowadzeniem działalności
transportowej. Obejmują one prywatne (wewnętrzne) koszty, ponoszone przez użytkowników
transportu od momentu decyzji o tym, jak i kiedy będą użytkować infrastrukturę transportu.
Koszty prywatne na użytkownika nakłada rynek. Wliczają się do nich koszty paliwa, czasu,
amortyzacja środków transportu, a także akcyza paliwowa oraz obowiązkowe ubezpieczenia.
Drugą grupą kosztów społecznych są koszty zewnętrzne, które nie są przenoszone
na użytkownika przez rynek. Zaliczają się do nich następujące grupy [Pawłowska, 2013,
s. 287-289]:
 wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów, między innymi zasobów ludzkich oraz
zasobów środowiska naturalnego;
 nieskompensowane zużycie zasobów materialnych oraz niepokryte koszty
infrastruktury;
 koszty wzajemnej interakcji podmiotów w obrębie systemu transportowego.
Efekty zewnętrzne są wyrażane wartościowo przez koszty zewnętrzne. Efekty
zewnętrzne działalności transportowej są związane z sytuacją, w której użytkownik transportu
nie kompensuje wszystkich kosztów wynikających z procesu transportowego lub nie
otrzymuje wszystkich, z nim związanych, korzyści. Taka sytuacja najczęściej występuje
wówczas, gdy kilka podmiotów wspólnie użytkuje zasoby, dla których nie ma jasno
określonych praw własności [Baumol, Oates, 1988, s. 26].
Odnosząc definicję efektów zewnętrznych do działalności transportowej, wśród
obszarów odczuwających koszty zewnętrzne działalności transportowej (za wyjątkiem rynku
transportowego) można wyróżnić trzy grupy [External Costs of Transport and Internalisation,
s. 12-13]:
 zasoby nieodnawialne, tj. środowisko naturalne oraz nieprodukcyjny kapitał ludzki;
 publiczna produkcja oraz konsumpcja;
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prywatna produkcja oraz konsumpcja.
Lista efektów zewnętrznych działalności transportowej jest długa, co wynika
z faktu, że transport jest jednym z najistotniejszych sektorów uprzemysłowionej gospodarki.
Przeważa jednak negatywny wpływ transportu na środowisko, co prowadzi do jego
degradacji. Rozwój transportu wymaga zużytkowania ogromnych terenów na budowę
infrastruktury transportowej, a także zanieczyszcza poważnie wody, glebę oraz powietrze
atmosferyczne. Działalność transportowa wpływa również na zniekształcanie naturalnej
rzeźby terenu, naraża podłoże skalne, powoduje zagrożenie dla fauny. Transport niesie za
sobą również negatywne skutki dla organizmu ludzkiego, zagrażając jego zdrowiu i życiu.
Wpływ transportu na środowisko wynika przede wszystkim z infrastruktury oraz
działalności operacyjnej transportu i dotyczy następujących zagadnień [Pawłowska, 2000,
s. 18-19]:
 zanieczyszczenia powietrza gazami oraz pyłami i ich wpływu na organizmy żywe, a także
na atmosferę;
 emisji hałasu (głównie w transporcie drogowym);
 zajmowania coraz większego obszaru pod budowę (rozwój) infrastruktury transportowej;
 problemu z usunięciem stałych zanieczyszczeń wynikających z infrastruktury oraz taboru
transportowego;
 ryzyka wypadków wynikających z operacyjnej działalności transportu;
 ryzyka wynikające z transportu ładunków niebezpiecznych oraz odpadów;
 zależności od sektora paliwowego, co wiąże się z dużą energochłonnością sektora
transportowego;
 zjawiska kongestii;
 wykorzystywania nienaftowych surowców naturalnych do produkcji infrastruktury oraz
środków transportu.
Koszty zewnętrzne dotykające środowisko naturalne są głównym zagrożeniem
ekologicznym ze strony transportu, co wynika z reakcji łańcuchowej zanieczyszczania
kolejnych elementów środowiska. Powietrze skażone spalinami zatruwa glebę, wodę,
a co za tym idzie, zagraża zdrowiu ludzi i równowadze w świecie fauny i flory. Do
najbardziej niebezpiecznych substancji wydzielanych ze spalinami i zanieczyszczających
powietrze należą dwutlenki węgla oraz siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, ołów oraz pyły.
Szczególnie niebezpiecznym gazem jest dwutlenek siarki, ponieważ nawet w małych
ilościach przyczynia się do powstawania kwaśnych opadów i aerozoli, które po połączeniu
z pyłami pochodzącymi ze spalania olejów samochodowych, mogą powodować choroby
układu oddechowego.
Dużym zagrożeniem [Bąk, 1997, s. 110-111], związanym z działalnością
transportową, jest również hałas powyżej 55 dB, ponieważ wyższe wartości wpływają
negatywnie na zdrowie ludzi. Najbardziej zagrożone hałasem są grupy osób mieszkające
w pobliżu portów lotniczych, dworców kolejowych, autostrad itp.
Koszty wypadków transportowych obejmują bezpośrednie koszty mierzalne (np.
prawne, medyczne) i koszty trudno mierzalne (osobowe, straty produktywności człowieka)
[Wronka, 1995]. Koszty zewnętrzne mogą być szacowane jako [Bąk, 1997, s. 114]:
 koszty wynikające z bólu i cierpienia, które dotknęły również bliskich osoby zmarłej;
295

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI




straty kapitału ludzkiego oraz produkcji;
gotowość do zapłaty, czyli kwota, jaką społeczeństwo zgodziłoby się pokryć w zamian
za zredukowanie niebezpieczeństwa wynikającego z wypadków drogowych.
Koszty zewnętrzne szkodliwego wpływu działalności transportowej na środowisko są
znaczne. Analizując pod tym względem poszczególne środki transportu, transport wodny
śródlądowy generuje znacznie niższe koszty zewnętrzne w porównaniu z innymi gałęziami,
między innymi:
- generuje 7-krotnie niższe koszty zanieczyszczenia powietrza niż transport
samochodowy;
- 70-krotnie niższe koszty hałasu niż transport kolejowy oraz 87-krotnie mniejsze niż
drogowy;
- koszty wypadków są tutaj 178 razy niższe niż w transporcie samochodowym oraz
12-krotnie w porównaniu z kolejowym;
- mniejsze koszty zanieczyszczenia wód oraz gleby [White paper, 2001, s. 51];
- niewielkie zużycie terenu, co wynika z mniejszego zapotrzebowania na teren niż
w przypadku transportu drogowego, czy kolejowego.
Tabela 1. Marginalne przeciętne koszty zewnętrzne wg gałęzi transportu (€/1000 tkm)

Rodzaj kosztów

Transport
drogowy

Wypadki
5,44
Hałas
2,138
Zanieczyszczenie
7,85
Klimat
0,79
Infrastruktura
2,45
Kongestia
5,45
Razem
24,118
Różnica kosztów w stosunku do
transportu drogowego
Koszty zewnętrzne zaoszczędzone
dzięki rezygnacji z przewozu
transportem drogowym 1000
tonokilometrów
Praca przewozowa pozwalająca
zaoszczędzić 1 € przy rezygnacji z
przewozu transportem drogowym

Transport wodny Żegluga morska
śródlądowy
bliskiego zasięgu
(SSS)
1,46
0
0
3,45
0
0
3,8
3
2
0,5
nieistotne
Nieistotne
2,9
1
mniej niż 1,0
0,235
nieistotne
Nieistotne
12,345
maksimum 5,0
Maksimum 4,0
11,8 €/ 1000 tkm Ok. 19 €/ 1000
Ok. 20 €/ 1000
tkm
tkm
Transport
kolejowy

11,8 €

19 €

20 €

85 tkm

52 tkm

50 tkm

Źródło:Rolbiecki R., Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (2007). Transport wodny śródlądowy. Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. s. 27.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Inland Navigation Flanders
w 2006 roku (tabela 1), koszty zewnętrzne przypadające na 1000 tonokilometrów pracy
przewozowej są szacowane na poziomie 24,12 € w transporcie drogowym, 12,35 €
w kolejowym, natomiast w transporcie wodnym śródlądowym nie przekraczają 5€.
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Jednoznacznie świadczy to o znaczącym degradacyjnym wpływie transportu drogowego
na środowisko naturalne i o niskiej szkodliwości żeglugi śródlądowej.
Co prawda transport morski wytwarza znacznie mniej efektów zewnętrznych niż
pozostałe gałęzie transportu, jednak wzajemne oddziaływanie pomiędzy portem morskim
a jego otoczeniem może przebiegać w bardzo zróżnicowany sposób i generować tym samym
efekty pośrednie. Efekt pośredni jest to skutek oddziaływania podmiotu na środowisko
niezależnie od tego, czy został on zrekompensowany [Dąbrowski, 2011, s. 128].
Można wyróżnić dwie formy efektów pośrednich generowanych przez porty morskie,
mianowicie efekty produkcyjne oraz konsumpcyjne. Pierwszy z nich jest związany
z działalnością usługową portów morskich oraz ich współdziałaniem z pozostałymi
podmiotami gospodarczymi, Dotyczy jednocześnie skutków oddziaływania portów na
klientów (przewoźników oraz załadowców), a także dostawców podmiotów portowych.
Efekty konsumpcyjne wynikają z wpływu portów morskich na użyteczność podmiotów, które
nie uczestniczą w obrocie portowo-morskim.
Porty morskie są złożonymi oraz otwartymi systemami techniczno-społecznymi, które
w różnorodny sposób oddziałują na otoczenie. Efekty tego oddziaływania są widoczne
w wynikach ekonomicznych załadowców, dostawców, a także przewoźników lądowych
i morskich. Porty morskie wpływają w znacznym stopniu na środowisko naturalne, rozwój
regionów i miast portowych oraz lokalną społęczność.
Większość produkcyjnych efektów pośrednich portów morskich jest rekompensowana
dzięki zawieraniu odpowiednich umów pomiędzy portem a jego użytkownikami [Dąbrowski,
2011, s. 137].
4. Proekologiczne i „nieekologiczne” gałęzie transportu
Skutki rozwoju transportu są widoczne we wpływie:
 socjoekonomicznym na środowisko,
 fizycznym na środowisko,
 na dziedzictwo narodowe.
Socjoekonomiczne oddziaływanie transportu na środowisko ma miejsce wówczas, gdy
infrastruktura niesie za sobą bezpośrednie korzyści poprzez zwiększanie dostępności danego
terenu. Tym samym inwestycje infrastrukturalne przyczyniają się do zwiększania
bezpieczeństwa użytkowników oraz do rozwoju regionalnego. Nowa infrastruktura wpływa
na wzrost mobilności, a jednocześnie powoduje wiele nieodwracalnych zmian w otoczeniu,
takich jak, naruszenie zabudowań, czy usunięcie parków. Wymienione zmiany mogą pociągać
za sobą zmniejszenie bezpieczeństwa.
Fizyczne oddziaływanie transportu na środowisko wynika z wibracji, hałasu,
zanieczyszczenia wód gruntowych oraz powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza
gazami i kurzami. Zagrożenie niesie za sobą również transport niebezpiecznych ładunków.
Transport wpływa niebezpiecznie na dziedzictwo narodowe poprzez niszczenie miejsc
wyjątkowo atrakcyjnych, miejsc o znaczeniu archeologicznym oraz historycznym, niszczenie
flory i fauny poprzez zmieniający się mikroklimat, ingerencję człowieka w środowisko
[Rydzykowski, Wojewódzka-Król, 1997, s. 25].
Degradacyjny wpływ na zużycie zasobów naturalnych jest jednym z czynników
kształtujących strukturę gałęziową środków transportu oraz ukierunkowujących rozwój
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poszczególnych gałęzi. W ciągu ostatnich lat można zauważyć znaczący wzrost rangi
problemu szkodliwości środków transportu w procesie kształtowania systemów
transportowych. Zależność ta wynika między innymi z rozwoju sposobów pomiarów
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, wzrastającej świadomości społeczeństwa
w zakresie ochrony środowiska oraz rozwoju metod oceny gospodarczej wpływu różnych
dziedzin na środowisko. Wzrost zainteresowania problemem zanieczyszczenia środowiska
przyczynił się do poszukiwania przyjaznych środowisku kierunków rozwoju gospodarczego.
Środowisko jest degradowane przez transport w trojaki sposób [Button, 1994,
s. 94-95]:
 powoduje pogorszenie warunków życia, wypoczynku oraz pracy, poprzez
na przykład lokalne zanieczyszczanie powietrza, uciążliwy hałas, burzenie estetyki
środowiska,
 jest przyczyną wielu efektów na skalę międzynarodową, międzi innymi
zanieczyszczenia wód morskich oraz kwaśnych deszczów wywołanych emisją NOx,
 sprzyja powstawaniu światowych problemów związanych ze środowiskiem (globalne
ocieplenie, dziura ozonowa).
Według danych Inland Navigation Flanders samochód ciężarowy zużywa 4-7 razy
więcej paliwa niż 1350-tonowa barka. Analizując zużycie paliwa przez poszczególne środki
transportu, najbardziej ekonomiczny jest transport wodny śródlądowy, gdzie 5 l paliwa
wystarczy do przepłynięcia 500 km. Najkrótszą drogę pokona samolot (6,6 km). Duża różnica
występuje również pomiędzy transportem drogowym a kolejowym (100 km do 333 km).
Podobne porównanie zostało przygotowane dla UE przez Institut für Energie und
Umweltforschung. Analiza ukazała że, mając do przewiezienia 1 tonę ładunku, barka pokona
dystans dłuższy 3,7 razy od odległości przejechanej przez samochód. Również kolej jest
znacznie mniej energochłonna w porównaniu z samochodem ciężarowym (stosunek 3:1).
Analizując zużycie energii pierwotnej w transporcie ładunków w I Diesel na 100 tkm,
również najbardziej proekologiczny okazuje się być transport wodny śródlądowy (wynik na
poziomie 1,3), natomiast najmniej transport drogowy (4,1). Biorąc pod uwagę emisję CO2
w różnych gałęziach transportu w g/tkm, ponownie najbardziej nieekologicznym środkiem
transportu jest transport drogowy, który wg ww. wskaźnika osiągnął wynik 164, czyli
przeszło trzykrotnie więcej niż w przypadku transportu kolejowego oraz niemalże pięć razy
więcej niż barka śródlądowa [Rolbiecki, Rydzykowski, Wojewódzka-Król, 2007, s. 23].
5. Zakończenie
W każdym państwie transport jest ważnym działem gospodarki, poprzez wnoszenie
swojego wkładu do dochodu narodowego. Dla przykładu, udział transportu w produkcji
całkowitej (w cenach bieżących) w Polsce w latach 2012-2016 stopniowo wzrastał od 6,4%
do 7,3%. Podobne proporcje występują w wielku krajach europejskich [Neider, 2019, s. 34].
Postęp technologiczny jest przyczyną proekologicznych zmian wdrażanych
we wszystkich gałęziach transportu. Mimo to w dalszym ciągu istnieje przepaść pomiędzy
najbardziej przyjazną środowisku gałęzią transportu (transportem wodnym śródlądowym) a
gałęzią najbardziej nieekologiczną (transportem samochodowym). Pozytywnym zjawiskiem
jest tendencja spadkowa ogólnej wielkości zanieczyszczeń powietrza. Rosnąca świadomość
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społeczeństw sprzyja powstawaniu nowych rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony
środowiska naturalnego.
Kształtowanie systemu transportowego z uwzględnieniem założeń zrównoważonego
rozwoju wymaga innowacyjnych rozwiązań w środkach transportu, logistyce, mobilności
miejskiej, integracji wielogałęziowej, itp., co powoduje poprawę efektywności energetycznej
w sektorze transportowym. Istotne jest skierowanie popytu na proekologiczne środki
transportu oraz wykorzystanie paliw alternatywnych (wodoru, energii elektrycznej, biopaliw,
gazu ziemnego oraz płynnego) na większą skalę. Pomoże to zmniejszyć zależność sektora
transportowego od ropy naftowej [Niedzielski P., Wojewódzka – Król K., Załoga E., 2016,
s. 36].
Również na codzień można zauważyć wzrost liczby innowacji transportowych, które
mają na celu zmniejszenie negatywnych efektów zewnętrznych. Przykładami takich
rozwiązań są chociażby samochody z napędem elektrycznym, czy też stosowanie na statkach
paliw o obniżonej zawartości siarki. Zwiększa się także świadomość ludzi w zakresie ochorny
środowiska naturalnego, o czym świadczy między innymi wzrost popularności mobilności
współdzielonej.
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34. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW W PŁYWANIU
UZYSKIWANYCH PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH W LATACH
2000-2016
COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS IN SWIMMING OBTAINED DURING
THE OLYMPIC GAMES IN YEARS 2000-2016
Aleksandra Nowacka1, Tomasz Grzywacz2,3
1
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział
Wychowania Fizycznego.
2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej, Katedra
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3
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Metodyczny
Streszczenie:
Rozwój nauki i technologii treningu jest od lat motorem napędowym sportu wyczynowego
i osiąganych wyników. Powstają nowe, specjalistyczne analizy i publikacje, które rozszerzają wiedzę
i zwiększają świadomość nie tylko trenerów, ale także zawodników. W wyniku czego trening staje się
bardziej efektywny a systematyczny postęp wyników jest zauważalny.
W związku z powyższym w niniejszej pracy dokonano analizy wyników uzyskiwanych
podczas Igrzysk Olimpijskich (IO) w pływaniu w czterech cyklach olimpijskich. Badaniami objęto
okres od IO w Sydney (2000) do ostatnich IO w Rio de Janeiro (2016). Na podstawie zebranych
danych obliczono średnią wyników uzyskiwanych w finałach olimpijskich, określono procentowo
skalę postępu wyników [%] we wszystkich konkurencjach olimpijskich w pływaniu oraz obliczono
współczynniki zmienności jako miarę zróżnicowania rozkładu wyników w poszczególnych finałach
olimpijskich.
Analiza wykazała tendencję wzrostową wyników osiąganych podczas czterech ostatnich IO
w pływaniu. Stwierdzono, że średnie wyniki finalistów olimpijskich uległy poprawie w stosunku do
poprzednich IO we wszystkich konkurencjach kobiecych (IO Pekin) oraz męskich (IO Ateny, IO
Pekin). Zauważono spadek średniej wartości wyników po wprowadzeniu zmian w przepisach przez
Światową Federację Pływania (FINA). Tendencja ta zauważalna była szczególnie u mężczyzn
(podczas IO w Londynie, gdzie poprawie uległy wyniki tylko w 6 konkurencjach). Największą skalę
postępu (powyżej 4%) wykazano w konkurencjach kobiecych: 200 m st. grzb. – 4,54%, 100 m st.
dow. – 4,37%, 200 m st. dow. – 4,2%, a wśród mężczyzn największy postęp odnotowano
w konkurencjach: 200 m st. klas – 3,94%, 100 m st. klas. – 3,83% i 200 m st. zm. – 3,41%.
Jak widać na uzyskiwane wyniki i ich trendy wpływ ma nie tylko wpływ sam proces
treningowy ale również inne czynniki takie jak zmiana przepisów czy wykorzystywana technologia.
Tym samym oczekiwania wynikowe jak i dostosowanie struktury treningu do zakładanych celów,
powinny być oparte na obszernej i aktualnej wiedzy trenerskiej nie tylko na temat procesu treningu,
ale także techniki, taktyki, zasad i obowiązujących przepisów, tendencji rozwoju oraz nowych
technologii. Wpływ nauki na efektywność szkolenia w sporcie uwidacznia się coraz wyraźniej. Na
podstawie informacji pozyskiwanych z testów i analiz możliwa jest bieżąca ocena i modyfikacja
planów treningowych przyczyniająca się do zwiększenia efektywności szkolenia.
Słowa kluczowe: pływanie, Igrzyska Olimpijskie, analiza wyników, skala postępu.
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Abstract
The development of training science and technology is the driving force of sport and
achieved results. New, specialized analyzes and publications are created that expand knowledge and
increase the awareness of not only the trainers but also athletes. As a result, the training becomes more
effective and the systematic progress of the results is noticeable.
In connection with the above the aim of the work was to analyze the results obtained during
the Olympic Games in swimming in four Olympic cycles. The research covered the period from IO in
Sydney (2000) to the last Olympic Games in Rio de Janeiro (2016). Based on the collected data the
average of results obtained in the Olympic finals was calculated, the percentage scale of the progress
of results [%] was determined in all Olympic swimming competitions. Analysis showed a tendency to
increase the results achieved during the last four Olympic Games in swimming. It was found that the
average results of the Olympic finalists improved compared to the previous Olympic Games in all
women's competitions (Beijing) and men's (Athens, Beijing). A decrease in the average value of
results after the introduction of changes by the World Swimming Federation (FINA) was noted. The
tendency is noticeable especially in men (during in Olympic Games in London, the results improved
only in six competitions). The largest scale of progress (over 4%) was demonstrated in women's
competitions: 200m backstroke – 4.54%, 100m freestyle – 4.37%, 200m freestyle – 4.2% and among
men the greatest progress was recorded in the following competitions: 200m breaststroke – 3.94%,
100m breaststroke – 3.83% and 200m individual medley – 3.41%.
The coach should have extensive and current knowledge not only about the training process
but also the techniques, rules and regulations in force, trends and technology development. The impact
of science on the effectiveness in sports is becoming clearer. On the basis of information obtained
from analyzes and tests, it is possible to evaluate and modify training plans on an ongoing basis, thus
increasing the effectiveness of the training.
Keywords: swimming, Olympic Games, analysis of results, scale of progress.

1 Wstęp
Rozwój cywilizacji i wynikająca z niego potrzeba doskonalenia się oraz bezustanne
dążenie do perfekcji w każdej dziedzinie życia jest motorem rozwoju całego społeczeństwa.
Zjawisko to jest zauważalne również w sporcie. Dążenie do osiągnięcia mistrzostwa
sportowego i próba sprostania coraz wyżej stawianym wymaganiom (nie tylko przez
konkurentów, ale także przez media, kibiców, rodziców i działaczy) wymusza potrzebę
stałego poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań możliwych do zaadoptowania
w treningu (Sozański, Siewierski 2009; Sozański, Adamczyk, Siewierski 2012). Sukcesy
sportowe, zwłaszcza na tym najwyższym – olimpijskim – poziomie to nie tylko wzrost
popularności samego sportu i samej dyscypliny, ale także m.in. zwiększenie dofinansowania
i lepsza pozycja polskich związków sportowych.
W szkoleniu pływaków w ostatnich latach wyraźnie uwydatniła się tendencja
zmierzająca do minimalizacji wielkości obciążeń treningowych (Gordon, Popow 1988;
Słomiński 2016). Odchodzi się już od żmudnej i jednostronnej pracy, która do tej pory
charakteryzowała trening pływacki. W analizie i planowaniu treningu wskazane są
systematyczne badania, których wyniki mogą być pomocne w poprawie efektywności
treningu (Słomiński, Nowacka 2017). Ogromny postęp w technologii treningu przyczynia się
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równocześnie do stałego rozwoju sportu (nie tylko pływania) i pokonywania kolejnych barier
(Sozański i wsp. 2013, 2015).
Powstaje wiele teorii zmierzających do odpowiedzi na pytanie dotyczące tego w jaki
sposób osiągnąć sukces, jednak bez dokładnych i systematycznych obserwacji oraz płynących
z nich wniosków nie można odpowiedzieć na to pytanie. To właśnie obserwacje i analizy
mogą być motorem postępu i wpływać na rozwój wysokokwalifikowanego sportu. Analiza
osiąganych wyników i skala ich postępu może również skłonić do kluczowych wniosków
i pozytywnie wpłynąć na rozwój sportu na najwyższym, olimpijskim poziomie.
2. Cel pracy
W związku z powyższym celem niniejszej pracy była próba oceny skali postępu
wyników sportowych w pływaniu na najwyższym, olimpijskim poziomie podczas pięciu
ostatnich letnich Igrzysk Olimpijskich w latach 2000-2016.
3. Materiał i metody badań
Zgromadzono dane dotyczące wyników uzyskiwanych w kolejnych finałach
olimpijskich (8 najlepszych zawodniczek i 8 najlepszych zawodników) w konkurencjach
indywidualnych oraz wyścigach sztafetowych. Analizą objęto dane w okresie IO w Sydney
(2000) do ostatnich IO w Rio de Janeiro (2016). Na podstawie zebranych danych obliczono
średnią wyników i odchylenia standardowe uzyskiwanych czasów podczas każdego finału
w kolejnych cyklach olimpijskich oraz współczynniki zmienności (jako klasyczna miara
zróżnicowania rozkładu wyników w poszczególnych finałach olimpijskich). Pozwoliło to na
analizę trendu i procentowej skali postępu wyników w pływaniu [%]. Skala postępu obliczona
została na podstawie różnic w średniej wyników finalistów z IO w Sydney (2000) vs IO
w Rio de Janeiro (2016).
4. Wyniki Badań
Dokonano analizy wyników finalistek olimpijskich w kolejnych cyklach olimpijskich
w 13 konkurencjach indywidualnych i 3 wyścigach sztafetowych, wyniki tych analiz
przedstawiono w tabeli 1. Analogiczne dane dotyczące mężczyzn zebrano i przedstawiono
w tabeli 2.
Największy progres wyników wśród kobiet wykazano w konkurencji 200 m stylem
grzbietowym (4,54%) oraz w konkurencjach stylu dowolnego (100 m – 4,37% oraz 200 m –
4,2%). Najmniejszy postęp wykazano na dystansie 200 m stylem motylkowym (1,42%),
omawiane dane przedstawiono na rycinie 1. Średnia skali postępu (x±SD) w rywalizacji
kobiet wyniosła 3,21±0,85%.

303

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Tabela 1. Średnia wyników finalistek Igrzysk Olimpijskich w latach 2000-2016 wraz ze
skalą postępu [%]

50 m st. dow.

Sydney
2000
25,14

Ateny
2004
24,96

Pekin
2008
24,36

Londyn
2012
24,45

100 m st. dow.

54,76

54,58

53,80

53,50

53,05

4,37

200 m st. dow.

1:58,92

1:58,69

1:56,35

1:56,26

1:55,12

4,20

400 m st. dow.

4:09,46

4:08,05

4:04,88

4:04,14

4:03,08

2,72

800 m st. dow.

8:27,82

8:29,06

8:24,45

8:22,84

8:18,68

3,25

100 m st. grzb.

1:01,12

1:01,07

59,50

59,13

58,86

3,84

200 m st. grzb.

2:11,71

2:10,91

2:07,77

2:07,21

2:07,85

4,54

100 m st. klas.

1:08,17

1:07,39

1:07,31

1:06,61

1:06,47

2,56

200 m st. klas.

2:25,64

2:25,49

2:23,30

2:22,38

2:22,37

2,06

100 m st. mot.

58,48

58,54

57,70

57,10

56,63

3,27

200 m st. mot.

2:08,19

2:08,58

2:06,58

2:06,16

2:06,40

1,42

200 m st. zm.

2:13,51

2:13,24

2:10,86

2:10,08

2:09,92

2,76

400 m st. zm.

4:40,89

4:42,12

4:35,16

4:33,36

4:31,88

3,31

4x100 m st. dow.

3:40,74

3:39,18

3:36,23

3:35,77

3:34,64

2,84

4x200 m st. dow.

8:01,70

7:59,87

7:51,24

7:50,50

7:49,07

2,69

3:56,09

3:55,74

3,74

Wyszczególnienie

4x100 m st. zm.
4:04,56
4:02,90
3:56,90
Dane aktualne na dzień 20.01.2019 r., źródło: opracowanie własne.

Rio de Janeiro
Skala
2016
postępu [%]
24,23
3,76

5
4,5
4

%

3,5
3
2,5
2
1,5
1

Rycina 1. Skala postępu wyników kobiet w pływaniu w latach 2000-2016
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Średnia wyników finalistów Igrzysk Olimpijskich w latach 2000-2016 wraz ze
skalą postępu [%]

50 m st. dow.

Sydney
2000
22,19

Ateny
2004
22,11

Pekin
2008
21,57

100 m st. dow.

48,95

48,80

47,77

47,87

47,96

2,06

200 m st. dow.

1:47,43

1:46,49

1:45,81

1:45,60

1:45,48

1,85

400 m st. dow.

3:46,21

3:45,92

3:43,72

3:45,53

3:44,24

0,88

1500 m st. dow.

15:01,67

14:58,05

14:48,23

14:47,70

14:46,81

1,68

100 m st. grzb.

54,85

54,52

53,28

53,16

52,68

4,12

200 m st. grzb.

1:58,43

1:57,98

1:55,54

1:55,62

1:55,09

2,93

100 m st. klas.

1:01,25

1:01,15

59,64

59,61

58,99

3,83

200 m st. klas.

2:12,85

2:11,12

2:09,44

2:08,58

2:07,81

3,94

100 m st. mot.

52,53

51,98

51,23

51,68

51,28

2,44

200 m st. mot.

1:56,69

1:55,89

1:53,86

1:54,24

1:54,65

1,78

200 m st. zm.

2:01,12

1:59,71

1:57,88

1:57,02

1:57,13

3,41

400 m st. zm.

4:16,74

4:14,70

4:10,54

4:10,79

4:11,22

2,20

4x100 m st. dow.

3:17,31

3:15,35

3:10,96

3:12,36

3:12,38

2,56

4x200 m st. dow.

7:15,59

7:13,69

7:05,95

7:06,87

7:05,65

2,34

3:32,28

3:30,96

3,19

Wyszczególnienie

Londyn 2012

3:37,68
3:35,51
3:31,89
4x100 m st. zm.
Dane aktualne na dzień 20.01.2019 r., źródło: opracowanie własne.

21,68

Rio de Janeiro
Skala
2016
postępu [%]
21,67
2,40

Największy rozwój wyników wśród mężczyzn wykazano w stylu grzbietowym
(100m – 4,12%) oraz konkurencjach stylu klasycznego (200 m – 3,94% oraz 100 m – 3,83%)
jak również na dystansie 200 m stylem zmiennym (3,41%). Z kolei najmniejszy wzrost
wykazano w konkurencjach stylu dowolnego (400 m – 0,88% oraz 1500 m – 1,68%) oraz
podobnie jak w przypadku kobiet na 200 m stylem motylkowym (1,78%). Omawiane dane
przedstawiono na rycinie 2. Średnia skali postępu (x±SD) w konkurencjach mężczyzn
w pływaniu wyniosła 2,6±0,91%.
W kontekście omawianych wyników warty podkreślenia jest fakt iż podczas Kongresu
FINA w Rzymie w 2009 roku przyjęto uchwałę dot. ograniczenia rozmiarów kostiumów
osłaniających ciało pływaków oraz materiałów z jakich stroje te zostaną wykonane.
Ograniczono rozmiar stroju – u mężczyzn od pasa do kolan, u kobiet strój nie mógł
przekraczać barków ani schodzić poniżej kolan. Wedle nowych przepisów stroje muszą być
wykonywane z materiału tekstylnego. Zakazano tym samym używania kostiumów
poliuretanowych, które wprowadzono w 2008 roku. Stroje te wykorzystywały technologie
stosowane przy produkcji kombinezonów kosmonautów przez NASA ułatwiając znacznie
rywalizację w wodzie. FINA i całe środowisko pływackie uznało, że ten technologiczny
wyścig i udział technologii w poprawianiu wyników sportowych jest niesprawiedliwy dlatego
wprowadzono przepis, który obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Ostatnimi zawodami podczas,
których stroje te były jeszcze dozwolone były MŚ w Rzymie w 2009 roku, podczas których
zostały pobite aż 43 rekordy świata. Zmiany w przepisach mogły mieć także wpływ na
stagnację lub nawet regresję wyników osiąganych po 2009 roku w pływaniu.
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4,5
4
3,5

%

3
2,5
2
1,5
1
0,5

Rycina 2. Skala postępu wyników mężczyzn w pływaniu w latach 2000-2016
Źródło: opracowanie własne.

%

Na rycinie 3 przedstawiono porównanie skali postępów wyników w poszczególnych
konkurencjach wśród kobiet i mężczyzn.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Mężczyźni

Kobiety

Rycina 3. Porównanie postępu wyników sportowych kobiet i mężczyzn w pływaniu
w latach 2000-2016
Źródło: opracowanie własne.

Dla zobrazowania różnicy w procentowej skali postępów wyników w pływaniu wśród
pomiędzy kobietami i mężczyznami w tabeli 3 przedstawiono skale postępów wyników dla
obu płci oraz ich różnicę.
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Tabela 3. Różnica w procentowej skali postępu wyników pomiędzy kobietami
i mężczyznami

Wyszczególnienie

Kobiety [K]

Mężczyźni [M]

Różnica [K-M]

50 m st. dow.

3,76

2,40

1,36

100 m st. dow.

4,37

2,06

2,31

200 m st. dow.

4,20

1,85

2,35

400 m st. dow.

2,72

0,88

1,84

800/1500 m st. dow.

3,25

1,68

1,57

100 m st. grzb.

3,84

4,12

-0,28

200 m st. grzb.

4,54

2,93

1,61

100 m st. klas.

2,56

3,83

-1,27

200 m st. klas.

2,06

3,94

-1,88

100 m st. mot.

3,27

2,44

0,83

200 m st. mot.

1,42

1,78

-0,36

200 m st. zm.

2,76

3,41

-0,65

400 m st. zm.

3,31

2,20

1,11

4x100 m st. dow.

2,84

2,56

0,28

4x200 m st. dow.

2,69

2,34

0,35

3,74

3,19

0,55

4x100 m st. zm.
Źródło: opracowanie własne.

Największą różnicę w skali postępu pomiędzy kobietami i mężczyznami wykazano
w konkurencjach stylu dowolnego (100 i 200 m st. dowolnym). Wykazano większy rozwój
wyników w tych konkurencjach wśród kobiet o 2,35% (200 m st. dowolnym) oraz 2,31%
(100 m st. dow.). Natomiast większą skale postępu wyników mężczyzn (w porównaniu do
kobiet) wykazano w konkurencjach stylu klasycznego (200 m st. klas – 1,88% oraz 100 m st.
klas. – 1,27%).
4. Dyskusja
W dzisiejszych czasach nauka dostarcza wiedzy na temat procesów życiowych,
pozwala także doskonalić umiejętności sportowe, zmniejszać ryzyko kontuzji i osiągać coraz
lepsze rezultaty – przekraczać granice ludzkich możliwości. Nie od dziś wiadomo, że
mężczyźni szybciej biegają, pływają czy dalej skaczą lub rzucają. Przewaga mężczyzn nad
kobietami jest wyjaśniana odmiennymi predyspozycjami cielesnymi kobiet i mężczyzn –
nazywanych efektem dymorfizmu płciowego (Chwalbińska- Moneta 2003; Jakubowska
2013).
Właśnie w wyniku tych różnic w sporcie dochodzi do różnego rodzaju podziałów
i tworzenia klasyfikacji względnych (relatywnych). Najważniejszym z nich jest rzecz jasna
podział i klasyfikacja względem płci. Podstawą innych obecnych w sporcie klasyfikacji są
prócz wieku zawodników i zawodniczek także np. masa ciała (lub różnica w niej w przypadku
sportów siłowych). Takie podziały mają na celu wyrównanie szans w rywalizacji sportowej,
a zacięta rywalizacja służyć ma zwiększeniu atrakcyjności i widowiskowości sportu
(Chwalbińska-Moneta 2003; Jakubowska 2014).
Kobiety po raz pierwszy uzyskały prawo startu na IO w Paryżu w 1900 roku, gdzie
wystartowało 12 zawodniczek. Pomimo tego, iż kobiety od ponad wieku mają pełne prawo do
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rywalizacji w sporcie, nadal pozostają w mniejszości choć Międzynarodowy Komitet
Olimpijski (MKOI) zauważa to i dąży do zrównoważenia parytetu uczestnictwa kobiet
i mężczyzn (Kłodecka-Różalska 2003).
Udział kobiet we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związki
sportowe w Polsce wynosi zaledwie 12-14%. Dyscypliną, która ma szczególny wpływ na tak
niski wynik jest piłka nożna, gdyż po jej wyłączeniu z analizy udział kobiet wzrasta do około
30%. W roku 2013 kobiety stanowiły 34,8% ogółu reprezentantów Polski startujących
w zawodach sportowych. Natomiast procentowy udział kobiet w polskiej kadrze narodowej
w ostatnich latach wynosił około 36-38%. Dla porównania procentowy udział kobiet wśród
ćwiczących w klubach sportowych na przestrzeni lat utrzymywał się na zbliżonym i nadal
niskim poziomie – od 16% w 1960 r. do 16,5% w 2012 r. (Włoch 2014; Komisja Europejska
2014).
Jak donoszą teksty źródłowe od początku sportu kobiet to właśnie pływanie było jedną
z najbardziej popularnych dyscyplin wśród pań. Podczas mistrzostw Polski w pływaniu, które
zostały przeprowadzone w sierpniu 1934 r. na dystansie 4x100 m stylem dowolnym,
najlepszy zespół sztafetowy osiągnął wynik 6:23,80. Rezultat ten był wtedy lepszy o 5 sekund
od rekordu Polski (Drozdek-Małolepsza 2016), w tej chwili klubowy rekord Polski na tym
dystansie na krótkim (25 m) basenie wynosi 3:12,62 a na olimpijskiej pływalni (50 m) jest to
wynik na poziomie 3:19,13. Najlepszy wynik reprezentacji Polski na 4x100 m st. dowolnym
wśród mężczyzn to wynik 3:14.12 (basen 50 m). Świadczy to o rozwoju sportu i co nie trudne
do zauważenia w niniejszej pracy – rozwoju sportu nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Pomimo początkowych wątpliwości i problemów sport kobiet znajduje się na wysokim
poziomie. Jak pokazują powyższe badania, kobiety nie tylko skutecznie uczestniczą
w rywalizacji sportowej, ale także odnotowują coraz większe i stałe postępy wyników.
W analizie danych zgromadzonych w niniejszej pracy zaobserwować można dwie
istotne tendencje. Pierwsza, iż w kolejnych cyklach olimpijskich zauważalny jest
długoterminowy trend polepszania wyników właściwie na wszystkich analizowanych
dystansach i konkurencjach (i to u obu płci). Nawet wprowadzone przez FINA w 2009 roku
zmiany w przepisach i zakaz używania kostiumów poliuretanowych nie zmienił znacząco
tego długofalowego trendu, choć chwilowe jego zawirowania były znaczące i widoczne bez
głębszych analiz statystycznych. Drugą istotną obserwacją jest fakt uzyskiwania przez kobiety
znacząco lepszych postępów wynikowych w stosunku do wyników mężczyzn w tym samym
okresie. Na 13 konkurencji indywidualnych i 3 sztafety mężczyźni na przestrzeni lat
2000-2016 uzyskali większy postęp zaledwie w 5 (z 16 analizowanych). Były nimi
następujące konkurencje: 100m stylem grzbietowym (gdzie mężczyźni zanotowali większy
postęp o 0,28 pkt %), 100m stylem klasycznym (odpowiednio o 1,27 pkt %), 200m stylem
klasycznym (odpowiednio o 1,88 pkt %), 200m stylem motylkowym (odpowiednio o 0,36 pkt
%) i 200m stylem zmiennym (odpowiednio o 0,65 pkt %). W pozostałych 11 konkurencjach
i dystansach znacznie większymi przyrostami postępu, mierzonego skróceniem czasu
przepłynięcia danego dystansu w danym stylu, mogły pochwalić się kobiety. Należy przy tym
zauważyć, iż postępy kobiet w pływaniu i ich przyrosty są trendem zauważalnym nie tylko
w pływaniu. Jest to zapewne wynik nie tylko gorszych wyników wyjściowych kobiet (gdzie
łatwiej o postęp), ale przede wszystkim znaczących zmian w podejściu do uprawiania przez
kobiety sportu wyczynowego oraz tendencją do wyrównywania różnic w poziomie obciążeń
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treningowych (zarówno tych objętościowych jak i intensywnościowych). Kobiety
udowadniając, iż są w stanie znosić podobne obciążenia treningowe co mężczyźni,
zwiększając znacząco postępy wynikowe, pokazują iż wszelkie dyskusje na temat ich
marginalnej roli w świecie sportu wyczynowego są znacząco przesadzone a parytet udziału
w tak ważnych imprezach mistrzowskich jakimi są Igrzyska Olimpijskie powinien być
wyrównany, gdyż siła postępu wyników jest jednym z kluczowych czynników wpływających
na oglądalność sportu wyczynowego co nie jest bez znaczenia we współczesnym, tak bardzo
skomercjalizowanym świecie.
5. Podsumowanie i wnioski
 Wyniki uzyskiwane przez pływaków na Igrzyskach Olimpijskich w latach 2000−2016
wykazywały tendencję wzrostową.
 Analiza uzyskiwanych wyników i obrazowanie trendów są użyteczne, ponieważ wpływają
na rozwój metod szkolenia oraz dostarczają informacji niezbędnych w długotrwałym
i mozolnym procesie szkolenia zawodników do Igrzysk Olimpijskich.
 Stwierdzono, iż średnie wyniki z finałów olimpijskich w pływaniu uległy poprawie
w stosunku do poprzednich IO we wszystkich konkurencjach kobiecych (IO Pekin) oraz
męskich (IO Ateny, IO Pekin).
 Zauważono spadek średniej wartości wyników z finałów olimpijskich (zwłaszcza
pomiędzy IO w 2008 i 2012 roku) po wprowadzeniu zmian przez Światową Federację
Pływania. Zauważalne jest to szczególnie u mężczyzn (podczas IO w Londynie, gdzie
poprawie uległy wyniki tylko w 6 konkurencjach – 200 m st. dow., 1500 m st. dow., 100
m st. grzb., 100 m st. klas., 200 m st. klas.,200 m st. zm.).
 Zauważono spadek średniej wartości wyników z finałów olimpijskich (zwłaszcza
pomiędzy IO w 2008 i 2012 roku) po wprowadzeniu zmian przez Światową Federację
Pływania (FINA). Zauważalne jest to szczególnie u mężczyzn (podczas IO w Londynie
poprawie uległy wyniki tylko w 6 konkurencjach – 200 m st. dow., 1500 m st. dow., 100
m st. grzb., 100 m st. klas., 200 m st. klas.,200 m st. zm.).
 Największą skalę postępu (powyżej 4%) wykazano w konkurencjach kobiecych: 200 m st.
grzb. – 4,54%, 100 m st. dow. – 4,37%, 200 m st. dow. – 4,2%. Wśród mężczyzn
największy postęp wyników wykazano w konkurencjach: 100m st.grzb – 4,12%, 200 m st.
klas – 3,94%, 100 m st. klas. –3,83% oraz podobnie jak u kobiet na 200 m st. zm. –3,41%.
 Najmniejszą skalę postępu wykazano w konkurencjach: 400 m st. dow. (u mężczyzn),
1500 m st. dow. (u mężczyzn) oraz 200 m st. mot. (u kobiet i mężczyzn). Może być to
związane ze specyfiką energetyczną tych konkurencji oraz ciężkim treningiem
wytrzymałościowym, w czego efekcie konkurencje te mogą cieszyć się mniejszą
popularnością a rywalizacja w ich trakcie może przebiegać na niższym poziomie.
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Streszczenie: Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie
uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Termin partycypacja,
stosowany jest na ogół z dodatkowym określeniem, np. społeczna, obywatelska, publiczna,
indywidualna, wspólnotowa, wertykalna, horyzontalna. Partycypacja społeczna (horyzontalna,
wspólnotowa) to udział jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych w społeczności/ach, do
których one przynależą lub w których żyją na co dzień. W szczególności chodzi tu o ich aktywną
obecność w procesie powstawania i funkcjonowania (lokalnych) grup obywatelskich i organizacji
pozarządowych, stałe lub okazjonalne podejmowanie roli wolontariusza itp. Obszarem
bezpieczeństwa narodowego Polski, który nabiera kluczowego znaczenia w XXI w., jest
bezpieczeństwo społeczne, najogólniej rozumiane jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi,
zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz
realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz
gwarancje emerytalne.
Słowa kluczowe: społeczna partycypacja, bezpieczeństwo, polityka, obywatele
Summary: The concept of participation can be defined as the more or less direct participation of
citizens in social, public and political life. The term participation is generally used with an additional
term, e.g. social, civic, public, individual, community, vertical, horizontal. Social participation
(horizontal, community) is the participation of individuals in collective activities undertaken in the
communities / to which they belong or in which they live every day. In particular, it is about their
active presence in the process of formation and functioning of (local) civic groups and nongovernmental organizations, permanent or occasional taking up the role of a volunteer, etc. The area of
Poland's national security, which acquires key importance in the 21st century, is social security,
generally understood as a protection of the existential foundations of people's lives, ensuring the
possibility of satisfying individual needs (material and spiritual) and realizing life aspirations by
creating conditions for work and study, health protection and retirement guarantees.
Keywords: social participation, security, politics, citizens
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1. Pojęcie partycypacji
Słowo partycypacja pochodzi od łacińskiego słowa particeps, które oznacza
uczestnictwo, bądź udział jednostek, w większej grupie, projekcie czy instytucji. Pojęcie
partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli
w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Termin partycypacja, stosowany jest na ogół
z dodatkowym określeniem, np.:
 społeczna,
 obywatelska,
 publiczna,
 indywidualna,
 wspólnotowa,
 wertykalna,
 horyzontalna.
Trzy zasadnicze z nich to partycypacja społeczna, publiczna oraz obligatoryjna.
Ostatnia z nich przejawia się w aktywności obywateli, którą prawo uznaje za przymusowe.
Stanowią one wsparcie władz publicznych, niezbędne dla wypełniania przez nie ich
statutowych funkcji i zadań, np. obowiązek płacenia podatków, które są podstawowym
wkładem, jaki wnosi obywatel w funkcjonowanie wspólnoty politycznej. Partycypacją
publiczną nazwiemy angażowanie się jednostek w działania struktur i instytucji
demokratycznego państwa, a więc instytucji władzy publicznej oraz zarządzanych przez nie
i podległych im organizacji sektora publicznego. Partycypacja społeczna jest to udział
jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych w społecznościach, do których one
przynależą lub żyją na co dzień
[http://www.decydujmyrazem.pl/partycypacja/co_to_jest_partycypacja__.html (28.11.2019)].
2. Partycypacja społeczna
Sformułowanie „partycypacja społeczna”, bądź „partycypacja obywatelska” przyszło
do nas z Zachodu, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Bardziej po polsku
powiedzielibyśmy „uczestnictwo obywatelskie”. Punktem wyjścia do myślenia o partycypacji
jest przekonanie, że udział obywateli w zarządzaniu demokratycznym państwem nie może
sprowadzać się wyłącznie do udziału w wyborach. Więcej – konsekwencją ograniczania się
tylko do udziału w wyborach jest fatalnie niska frekwencja wyborcza z jednej strony,
a zjawiska społecznego niezadowolenia, a nawet buntów i łamania prawa z drugiej.
Partycypacja obywatelska jest to zespół działań i metod uczestnictwa obywateli
w określaniu i rozwiązywaniu ich własnych problemów. Dodajmy tu jednak, że nie każdy
rodzaj działań politycznych można nazwać partycypacją. Podstawą partycypacji jest uznanie
legalności wybranej demokratycznie władzy i partnerstwo władz z grupami i organizacjami
mieszkańców. Efektem stosowania zasad partycypacji społecznej jest trafniejsze
rozwiązywanie rzeczywistych problemów społecznych, uniknięcie konfliktów społecznych,
wzrost aprobaty obywateli dla działań władzy.
Partycypacja społeczna to proces, w wyniku którego mieszkańcy aktywnie uczestniczą
w sprawach dla nich istotnych, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz poglądami
i wypracowują wspólny plan działania. Uczestniczą oni również w decyzjach podejmowanych
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przez samorząd lokalny. Szeroki i efektywny udział obywateli jest sprawą niezmiernie istotną,
mieszkańcy wiedzą najlepiej czego im potrzeba, czego brakuje i co należałoby zmienić w ich
otoczeniu. Konsultacje społeczne mogą ułatwiać podejmowanie trafnych decyzji, zapobiegać
lokalnym konfliktom, protestom, wpływać na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, itd. Dialog
między organami władzy a społecznością lokalną jest bardzo ważny, pozwala bowiem na
budowanie kapitału społecznego opartego na zaufaniu. Zaufanie do władz lokalnych to
podstawa efektywnego i perspektywicznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.
Efektywność partycypacji społecznej zależy od dwustronnego przepływu informacji. Nie
tylko samorząd powinien informować swoich obywateli o planowanych inwestycjach
i zamierzeniach, ale także mieszkańcy powinni mieć szansę wyrażenia swojej opinii na temat
planów władz lokalnych. Szerokie i pełne poznanie problemu stwarza możliwości lepszego
dopasowania planów do potrzeb użytkowników. Zasięgając opinii mieszkańców można
weryfikować priorytety w planach rozwoju gminy oraz tak dopasować działania, by miały one
jak najszerszy zasięg oddziaływania i służyły jak największej grupie obywateli. Dla
przykładu, w wyniku konsultacji społecznych może okazać się, że mieszkańcom potrzebne
jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, stworzenie sygnalizacji świetlnej na
danym skrzyżowaniu lub modernizacji drogi dojazdowej do osiedla. Owe informacje nie są
do uzyskania bez konsultacji ze społecznością.
U podstaw każdego obywatelskiego uczestnictwa musi być informacja. Żeby
cokolwiek robić obywatel musi być dobrze poinformowany. Nie chodzi wszakże o ten rodzaj
informacji, który znamy także z czasów komunistycznych, gdy władza mówiła do ludu,
pouczała swoich poddanych. Chodzi o pełną jawność, przejrzystość działań władzy. Także,
a może przede wszystkim, samorządowej. Oczywiście obywatele lub grupy obywateli mogą
wyrazić sprzeciw, stanąć w opozycji wobec władz. Tyle, że zorganizowane lub nie
zorganizowane stwierdzenie, czego obywatele nie chcą nie jest jeszcze sformułowaniem
czego chcą, a tym bardziej wskazaniem drogi do upragnionych rozwiązań. Dlatego reakcją
władz jest najczęściej udzielenie odpowiedzi, wyjaśnianie – mniej lub bardziej cierpliwe – że
musi być tak, jak postanowiła władza. Jeśli władza jest silna – stawia na swoim, jeśli słaba –
ustępuję. A problem tak, czy inaczej pozostaje. Wszystkie trzy dotąd pokazane kroki są
niezbędne (choć muszą być realizowane w określony sposób), gdy chcemy stosować się do
zasad partycypacji obywatelskiej, ale nie są jeszcze partycypacją. Pojawiają się przecież –
choć w wynaturzony sposób – nawet w państwach totalitarnych. [Praca zbiorowa,
O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2007, s. 16].
Zasady partycypacji:
 Dwustronny przepływ informacji,
 Rzetelne przekazywanie informacji i obiektywne przedstawianie faktów,
 Angażowanie społeczności już na etapie planowania projektu,
 Wieloetapowość konsultacji społecznych,
 Dobrze przemyślany i zaplanowany udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji,
 Poważne traktowanie mieszkańców.
Często jednak zdarza się tak, że musi zostać uwzględniony interes publiczny
wyższego rzędu, naruszając interesy grup lokalnych. W przypadku budowy drogi o znaczeniu
krajowym, jasne jest, że musi ona powstać w danym regionie, ale decyzja o tym, gdzie
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konkretnie powstanie powinna być poprzedzona wnikliwymi analizami korzyści i kosztów
budowy w konkretnej lokalizacji. Są tereny, na których realizacja inwestycji wiąże się
zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń np. obszary cenne przyrodniczo. Jednak
w każdym przypadku można i powinno się przeprowadzać konsultacje społeczne. Lokalni
mieszkańcy najlepiej przedstawią swoje indywidualne potrzeby jakie należałoby uwzględnić
w planowanej inwestycji (lokalizacja przejść dla pieszych, przystanków, zjazdów z autostrad,
tras szybkiego ruchu, itd.). Pytając społeczność lokalną o zdanie, to zarazem danie dowodu na
to, że organom władzy zależy na interesach poszczególnych grup społecznych. W tym
miejscu należy zaznaczyć, iż nie wszystkie elementy projektu powinny być poddawane
konsultacjom społecznym (np. parametry drogi, czy liczba kondygnacji budynku). Niektóre
elementy projektów wynikają bowiem z norm i przepisów prawa budowlanego lub potrzeb
inwestycyjnych. Zakres konsultacji społecznych powinien być ściśle określony, mieć swoje
ramy i ograniczenia.
W dniu 25 czerwca 1998 roku w Aarhus w Danii w czasie IV Paneuropejskiej
Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska podpisano Konwencję o Dostępie do Informacji,
Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości
w Sprawach Dotyczących Środowiska. Polska ratyfikowała Konwencję dnia 31 grudnia 2001
r. Dokument został opublikowany w maju 2003 r. Publikacja Konwencji w Dzienniku Ustaw
oznacza, iż zgodnie z art. 91 Konstytucji RP, stanowi ona część krajowego porządku
prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Konwencja reguluje podstawowe dla uspołecznienia
zagadnienia, nazywane trzema „filarami”:
 dostęp do informacji,
 udział w procesach decyzyjnych,
 dostęp do wymiaru sprawiedliwości, czyli możliwość egzekwowania przez
społeczeństwo przepisów.
Przepisy konwencji mówią o obowiązku zapewnienia możliwości udziału
w podejmowaniu decyzji „zainteresowanej społeczności”, która definiowana jest jako „ta
część społeczeństwa, która jest lub może być dotknięta skutkami rozstrzygnięć bądź też
posiada interes w podejmowanej decyzji dotyczącej środowiska” (atr.2 ust.5 Konwencji).
Konwencja ta wyróżnia trzy formy udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji:
1. Udział społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących konkretnych przedsięwzięć
(art.6);
2. Udział społeczeństwa w odniesieniu do planów programów i wytycznych polityki
mających znaczenie dla środowiska (art.7);
3. Udział społeczeństwa w przygotowaniu przepisów wykonawczych i/lub powszechnie
obowiązujących aktów normatywnych (art. 8).
3. Formy partycypacji społecznej
Podstawa idei partycypacji obywatelskiej jest założenie, że olbrzymia liczba dobrych
pomysłów na rozwiązywanie problemów publicznych powstaje poza administracja lub na
niższych jej szczeblach, ponieważ urzędnicy tych szczebli oraz obywatele maja największa
wiedze o źródłach problemów społecznych oraz o praktycznym funkcjonowaniu programów
rządowych, próbujących je rozwiązać. Uczestnictwo aktorów zewnętrznych wobec
administracji w programowaniu działań ułatwia unikanie błędów.
314

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Partycypacja społeczna może mieć dla administracji charakter obowiązkowy lub
dobrowolny. Najczęściej występujące formy konsultacji to: komisje i komitety doradcze
ustanawiane przy urzędach, tak zwane „zielone księgi” i dokumenty konsultacyjne,
nieformalne kontakty personalne na szczeblu politycznym i wyższych urzędników służby
cywilnej. Władze współdziałają z tak zwanymi sieciami 14 problemów (ang. issue networks),
wspólnotami interesu, to jest organizacjami pozarządowymi, grupami ekspertów
i stowarzyszeniami zawodowymi zainteresowanymi kształtem danej regulacji czy programu.
Rola władz we współpracy z tymi „luźnymi koalicjami” jest takie sterowanie procesem
dyskusji, aby uzyskać ich maksymalny wkład we właściwa decyzje, a jednocześnie
kontrolować tak proces decyzyjny, aby sie nie „zablokował” ze względu na duża liczbę
uczestników. Podstawowe instrumenty społecznego uczestnictwa to: otwarte przesłuchania
publiczne (ang. public hearing), spotkania dyskusyjne ze społecznościami lokalnymi,
procedury skargowe, ogólnokrajowe i lokalne doradcze rady obywatelskie, „teledemokracja”,
czyli wykorzystanie elektronicznych środków przesyłu informacji, zgłaszanie uwag do
dokumentów, decentralizacja uprawnień decyzyjnych. Zwolennicy tych form partycypacji
w większości nie podważają tradycyjnych mechanizmów demokracji (np. wyborów),
uważając jednocześnie, że w dzisiejszym świecie są one niewystarczające, aby prowadzić
skuteczne i akceptowane przez społeczeństwo działania. Tradycyjna demokracja „wyborcza”
przechodzi pewien kryzys. Odnotowuje sie wyraźny spadek zaufania do instytucji
parlamentarnych, administracji publicznej i całej klasy polityczno-administracyjnej [D.
Długosz, J. Wygnanski, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej,
Warszwa 2005, s. 13].
4. Partycypacja społeczna w zapewnieniu bezpieczeństwa
Niewątpliwie najważniejszą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, poprzez
partycypację społeczną, są organizacje pozarządowe. Działają one z własnej inicjatywy na
rzecz wybranego interesu publicznego, ale nie po to aby osiągać zysk. W odróżnieniu od
organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby
fizyczne oraz działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku
nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej. Organizacje pozarządowe są
prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), działają w interesie
publicznym, a nie prywatnym.
W jaki sposób organizacje pozarządowe wpływają na rzecz bezpieczeństwa kraju?
Koncepcja zorganizowanej obrony ludności i gospodarki, zrodziła się w Europie już w czasie
pierwszej wojny światowej. Działające wówczas nieliczne organizacje pozarządowe jako
jedne z pierwszych wyszły z inicjatywą podjęcia planowego, celowego i zorganizowanego
działania na rzecz obrony i ochrony ludności [J.Suwart, Zarys obrony cywilnej w Polsce
w latach 1920 –1966, AON, Warszawa 2003, s. 7]. Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa
wynika z wielu aktów prawnych, które są podstawą do prowadzenia działalności w wielu
obszarach bezpieczeństwa.
Do najważniejszych należy zaliczyć działalność prowadzona przez organizacje
pozarządowe w:
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w dziedzinie ochrony środowiska - w celu podjęcia lub zaniechania działań
umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej (ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony środowiska”),
w dziedzinie klęski żywiołowej – w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub
ich usunięcia (ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej),



w dziedzinie pomocy społecznej - w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych (ustawa o pomocy społecznej),
 w dziedzinie ratownictwa medycznego – w celu pogłębienia wiedzy o ratownictwie
medycznym (ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym),
 w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej – w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami
(ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).
Różnorodność organizacji pozarządowych, sprawia, iż każda z nich, nawet najbardziej
specjalistyczna, może zostać właściwie zagospodarowana w obszarze realizacji zadań na
rzecz bezpieczeństwa. Organizacje pozarządowe posiadają możliwość działań na rzecz
bezpieczeństwa i obronności zarówno w sferze działań bezpośrednich (na rzecz sił zbrojnych)
jak i pośrednich oddziaływującą na społeczeństwo oraz jego stosunek do obronności.
Pozwalają na zaspokojenie, w zakresie bezpieczeństwa, takich potrzeb społeczeństwa jak:
[https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/wspolpraca-zorganizac/4623,WSPOLPRACA-Z-ORGANIZACJAMI-POZARZADOWYMI.html (dostęp:
28.11.2019)]
 potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 potrzeba bezpieczeństwa powszechnego,
 potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego,
 potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej,
 potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego,
 potrzeba oświaty i wychowania,
 potrzeba bezpieczeństwa narodowego.
Organizacje pozarządowe powstają w wyniku potrzeb ludzi, którzy pragną coś
usprawnić, przyczynić się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz społeczności.
Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w Polsce.
Społeczność poprzez uczestnictwo i działalność w organizacjach pozarządowych, nie tylko
kształtuje postawę obywatelską, ale także zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa oraz
przyczynia się do usprawnienia procesu, w którym niezwłoczna reakcja odpowiednich służb
jest niezbędna w przypadku powstania określonego zagrożenia. Większe poczucie
bezpieczeństwa może oznaczać np. bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, itd.
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Wybrane
organizacje
pozarządowe
w
województwie
Warmińsko-Mazurskim:
[http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?kryt_pola=10&kryt_typ_instyt_multi=17&szukanie=za
awans1&kryt_woj=14&baza=1&wyniki=1&page=1 (dostęp: 28.11.2019)]
 Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin;
 Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium";
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse;
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży;
 Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom;
 Stowarzyszenie Bezrobotnych "Jesteś-My"'
 Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach.
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Streszczenie: Jedną z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Polsce jest Policja. Umundurowana i uzbrojona formacja, która zgodnie
z art. 1 ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku pełni służebną rolę wobec społeczeństwa [Ustawa
o Policji z 6 kwietnia 1990 r., (Dz.U., z 2013 r., poz. 1351).]. Poza naczelnymi zadaniami takimi jak
ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia czy też wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie
sprawców, Policja zajmuje się także inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu
zapobieganie popełnieniu zarówno przestępstw i wykroczeń jak i innych zjawisk kryminogennych.
W tym celu formacja współdziała zarówno z organami państwowymi i samorządowymi jak
i organizacjami społecznymi. Wspólne działania Policji ze społeczeństwem są gwarantem
utrzymywania bezpieczeństwa na wysokim poziomie, a także rozwijania prospołecznych postaw.
Słowa kluczowe: community policing, bezpieczeństwo, Policja, społeczeństwo
Summary: One of the most important institutions responsible for maintaining public security and
order in Poland is the Police. Uniformed and armed formation which, according to art. 1 of the Police
Act of April 6, 1990, serves a social role. In addition to the main tasks such as protecting the life and
health of people and property or detecting crimes and offenses and prosecuting perpetrators, the Police
also initiates and organizes activities aimed at preventing the commission of both crimes and offenses
as well as other criminogenic phenomena. To this end, formation works together with state and local
government bodies as well as social organizations. Joint activities of the Police with the public are
a guarantee of maintaining a high level of security as well as developing pro-social attitudes.
Keywords: community policing, security, Police, society

1. Reaktywny i kreatywny model funkcjonowania Policji
W literaturze przedmiotu, można odnaleźć wiele zagadnień dotyczących modeli
funkcjonowania Policji. W różnych miejscach na świecie można dostrzec różne formy
i sposoby działania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wśród z nich znajduje się
reaktywny i kreatywny model działania Policji.
Model reaktywny jest skupiony przede wszystkim na zatrzymywaniu jak największej
liczby sprawców [A. Urban, Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 119]. Można go więc rozumieć jako
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podeście zorientowane na przypadek. Eksperci oceniają ten model jako mało skuteczny, gdyż
nastawiony jest na zajmowanie się indywidualnymi przypadkami, pomijając przyczyny ich
powstania oraz społeczny kontekst. Reaktywna Policja:
 reaguje na jednostkowe zdarzenia zgłaszane przez członków społeczności;
 zbiera informacje od ofiar, świadków przestępstwa i od przestępców;
 podejmuje prawne postępowanie;
 wykorzystuje ogólne statystyki kryminalne do oceny swojej własnej efektywności [A.
Bałandynowicz, Przestępczość i problemy społeczne a praca policji w środowisku
miejskim [w:] Prokuratura i Prawo, nr 7-8, 2004 r., s. 23].
Drugim modelem jest działanie kreatywne Policji, którego głównym celem i zadaniem
jest niedopuszczenie do wystąpienie przestępstwa. Związany jest onz wizerunkiem policjanta,
który jest dostępny dla obywatela i wspólnie z mieszkańcami określonej społeczności lokalnej
próbuje on odnaleźć kreatywne rozwiązanie występujących problemów. W przeciwieństwie
do modelu reaktywnego jest to podejście określane jako zorientowane na problem, a więc
takie, które nakazuje pracę w kierunku zidentyfikowania źródła oraz zrozumienia zasięgu
i natury problemów. Dodatkowo, problemy nie są traktowane jako wyizolowane ze
środowiska, ale dostrzega się ich bezpośredni związek z otoczeniem w którym występują.
[A. Bałandynowicz, Przestępczość i problemy społeczne a praca policji w środowisku
miejskim [w:] Prokuratura i Prawo, nr 7-8, 2004 r., s. 24].
2. Przyczyny powstania idei community policing
Potrzeba kreatywnego funkcjonowania Policji, zaowocowała stworzeniem nowej
strategii działania, jaką jest community policing. W latach 60. i 70. XX wieku zaczęto
dostrzegać rolę społeczeństwa w kształtowaniu i utrzymywaniu bezpieczeństwa. Badania
kryminalno-socjologiczne prowadzone w tamtym okresie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej wskazały dużą niechęć społeczeństwa do instytucji Policji. Efektem tego była
zmniejszona ilość informacji przekazywanych do Policji o zaistniałych naruszeniach prawa,
a co za tym idzie także rozwojem przestępczości. Poza dewastacją otoczenia, zauważono
także
rozpad
więzi
społecznych
[http://zbadane.pl/naukispoleczne/bezpieczenstwo/europejska-siec-prewencji-kryminalnej-a-bezpieczenstwospolecznosci-lokalnych, (28.11.2019)]. Potwierdziła się także teoria „rozbitych szyb”.
Według jej twórców, przestępczość jest skutkiem nieporządku. „Wybita szyba”, która nie
zostanie naprawiona, daje przyzwolenie do „wybijania” kolejnych szyb, ponieważ jest
sygnałem, że nikt się tym nie interesuje i nikt nie jest za to odpowiedzialny
[http://prawica.net/node/2829, (28.11.2019)].
Konieczne stało się więc, wytworzenie więzi pomiędzy Policją, a obywatelami.
Działania, które podejmowano w celu przeciwdziałania przestępczości zaczęły nabierać
tempa, skupiając się przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej. W ten sposób zrodziła się
filozofia community policing, która odnosi się do relacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem,
której efektem ma być wypracowywanie skutecznych i trwałych sposobów zapobiegania
przestępczości [http://zbadane.pl/nauki-spoleczne/bezpieczenstwo/europejska-siec-prewencjikryminalnej-a-bezpieczenstwo-spolecznosci-lokalnych, (28.11.2019)].
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3. Filozofia community policing
„Community policing jest polityką, a zarazem strategią nastawioną na osiągnięcie
skutecznej kontroli przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia przestępczością,
poprawienie jakości życia i usprawnienia pracy i podniesienia autorytetu policji poprzez
proaktywne wykorzystywanie środków społecznych, zmiany warunków stanowiących
podłoże działań przestępczych” [A. Urban, Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 123]. Istotą tej polityki jest
to, aby zachęcić ludność do współpracy i wspólnie z nimi rozwiązywać lokalne problemy.
Strategia opiera się na dwóch elementach:
1. Community partnership – gdzie policjant nawiązuje kontakt z mieszkańcami, a także
organizacjami
społecznymi,
organizacjami
pozarządowymi,
placówkami
edukacyjnymi, ośrodkami wyznaniowymi. Staję się obecnym w życiu codziennym
społeczności, zdobywając tym samym zaufaniem oraz budując autorytet służby
bezpieczeństwa pomagając w rozwiązywaniu drobnych problemów.
2. Problem solving – gdzie zaangażowane zostają także władze samorządowe, aby wraz
z mieszkańcami wspólnie rozwiązywać problemy. Wiąże się z tym, iż część
problemów jest zdecydowanie bardziej złożona, związana chociażby z dostępnością
alkoholu czy też ze wskaźnikiem bezrobocia. Współpraca tych trzech podmiotów jest
konieczna do osiągnięcia zadowalającego efektu [A. Urban, Kształtowanie
bezpiecznych przestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2009, s. 124].
4. Zasady pracy Policji w modelu community policing
Żeby można było mówić o skutecznej współpracy Policji ze społecznością lokalną
w ramach community policing, Policja powinna przestrzegać podstawowych zasad pracy, do
których należą:
 Rozszerzenie zadań poza kontrolę przestrzegania przepisów prawa o dbałość
utrzymywania ładu i spokoju społecznego, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy
obywatelami, pomoc osobom zagrożonym, a także natychmiastowe reagowanie
w sytuacjach niebezpiecznych;
 Pozyskiwanie zaufania mieszkańców społeczności lokalnych poprzez jej efektywną
służbą;
 Odpowiednie przygotowanie do samodzielnej i kreatywnej pracy, zamiast prostych
i rutynowych wykonywanych czynności służbowych;
 Rola przełożonych nie powinna się jedynie ograniczać do nadzoru, ale także powinna
polegać na doradzaniu i uczeniu rozwiązywania problemów;
 W taktyce działania nie należy ograniczać się do taktyki ogólnej, a więc: patrol
i reakcja na wezwanie, taktykę należy rozszerzyć o konkretne działania nastawione na
wyeliminowania pojawiających się zjawisk przy udziale społeczności lokalnej oraz
władz samorządowych;
 Należy unikać centralizacji zarządzania Policją, gdy większość problemów pojawia się
w społecznościach lokalnych i na tym poziomie należy je rozpatrywać i eliminować;
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Powinno zapewniać się stabilizację, dla policjantów, którzy przez dłuższy czas pracują
w społeczności;
Społeczności lokalne należy wspomagać poprzez utrzymywanie porządku i ładu przy
współpracy z rodzinami, Kościołem, szkołą i wszystkimi lokalnymi instytucjami;
Przy określaniu celów, sposobów ich osiągnięcia przez policjantów lub przez
komisariaty jest konieczna duża swoboda działania i niezależność od zwierzchników,
przy kontroli ze strony społeczeństwa [M. Stefański, Poczucie bezpieczeństwa
publicznego i ocena pracy policji w percepcji mieszkańców Słupska, Słupsk 2013,
s. 18-19.].

5. Udział społeczeństwa w community policing
Filozofia community policing jest niemożliwa do realizowania bez zaangażowania
społeczeństwa. Przedsięwzięcia podejmowane przez Policję, mają za zadanie włączyć
obywateli do działań na rzecz wspólnego dobra. Policja poprzez długoterminowe akcje
zmierzające do aktywnego rozwiązywania problemów, motywuje społeczność do zajmowania
się wszystkimi sprawami, które są istotne dla przeciwdziałania zagrożeniom, wzmocnienia
poczucia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia wspólnoty. Dzięki umożliwieniu
obywatelom wpływu na działanie Policji, zyskuje się ich wsparcie w rozwiązywaniu
problemów. Istotne jest, że lokalne wspólnoty biorą współodpowiedzialność za lokalne
problemy, zaś Policja zachowuje rolę profesjonalnego pomocnika. Natomiast policjanci
powinni wraz z obywatelami aktywnie poszukiwać nowych możliwości rozwiązania
sąsiedzkich kłopotów, a nie koncentrować się wyłącznie na wąskiej perspektywie załatwiania
indywidualnych spraw [M. Stefański, Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy
policji w percepcji mieszkańców Słupska, Słupsk 2013, s. 20]. Aktywny udział obywateli
sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego, który obejmuje dwa
obszary: obywatelską aktywność grupową – działalność organizacji pozarządowych, wspólnot
lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów społecznych oraz świadomość
obywatelską Polaków [http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/, (28.11.2019)].
Poprzez współdziałanie z Policją, obywatele powinni sobie uświadomić, że bezpieczeństwo to
wspólna sprawa i pomimo tego, że państwo gwarantuje funkcjonowanie organów
odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeństwa to system przeciwdziałania
przestępczości i patologiom życia codziennego powinien być oparty na społecznej kontroli
przestępczości. Praktyka krajów zachodnich, które już realizują sąsiedzkie programy
przeciwdziałania przestępczości, tzw. „Neighbourhood Watch”, dowodzi, że przyjęcie
strategii współdziałania społeczeństwa z Policją i tworzenie właściwego klimatu poprzez
budowę wzajemnego zaufania przynosi najbardziej wymierne efekty w zapobieganiu
i zwalczaniu przestępczości, a mottem w tym zakresie jest hasło „Pomagając policji,
pomagasz sobie” [MSWiA, KGP, Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz
miejskich map bezpieczeństwa. Poradnik, Warszawa 2007, s. 7.]. Filozofia community
policing umożliwia współpracę trzech podmiotów: społeczności lokalnej, władz
samorządowych oraz instytucji rządowych.
Community policing ma zachęcać mieszkańców do wzięcia spraw bezpieczeństwa
w swoje ręce, ale nie chodzi tu jednak o samodzielne wymierzanie kary, lecz o zauważanie
problemów i zasygnalizowanie ich właściwym organom i służbom. Takie wspólne inicjatywy
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powodują wzajemne poznawanie się mieszkańców-sąsiadów oraz sprzyjają budowaniu
zaufania w ramach danej społeczności.
6. Zakończenie
Community policing to jedna z filozofii, której funkcjonowanie w państwie
przyczynia się do rozwoju społeczeństwa świadomego istniejących zagrożeń. Zbliżenie
Policji do środowiska lokalnego, umożliwia skuteczne rozwiązanie problemów, ale także
kształtowanie wśród społeczeństwa postaw, które znacznie przyczyniają się do utrzymywania
bezpieczeństwa. Sir Robert Peel założyciel Policji miejskiej w Londynie powiedział „Policja
to społeczeństwo, a społeczeństwo to policja”. Słowa ta świadczą o istocie współpracy tych
dwóch podmiotów. Budowa inicjatywy obywatelskiej zapewne wzmocni społeczności
lokalne, odnowi lokalną demokrację oraz da szansę i poczucie bezpieczeństwa wszystkim
obywatelom.
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Tematem niniejszego opracowania jest komunikacja pomiędzy lekarzem oraz
pacjentem. Jej cel zaś stanowi wielopłaszczyznowe przeanalizowanie relacji, jaka zachodzi
między nimi i wynika z co najmniej kilku uwarunkowań.
Pierwsze z nich dotyczy konieczności zachowania podejścia profesjonalnego ze strony
lekarza wobec interesanta, co wymaga z jednej strony powściągliwości i podejścia bez
emocji. Z drugiej jednak wymusza traktowanie go serdecznie, przekazywanie informacji na
temat spraw osobistych, ale i odpowiednie reagowanie na zachowania pacjenta, który może
być spokojny czy niezainteresowany (i trzeba to zmienić, aby zrozumiał swoją sytuację
zdrowotną), ale i impulsywny, agresywny, nadopiekuńczy czy nadmiernie wystraszony
[Ślusarska, 2013, s. 667-674]. Zaznaczyć należy przy tym, że lekarz jest zawodem z grupy
służby publicznej, ale i powołaniem, do którego osoba pracująca w nim musi być
przygotowana nie tylko w zakresie kwalifikacji i wykształcenia, ale i zachowań
interpersonalnych, które są niezbędne, aby wejść w prawidłowy kontakt z chorym,
potrzebującym pomocy, a jednak nadal wolnym i mającym prawo decydować o sobie
samodzielnie [Jarosz i in., 2012, s. 212-218].
Przede wszystkim w klasyfikacji specyfiki komunikacji, jaka zachodzi pomiędzy
lekarzem oraz pacjentem, należy pamiętać o tym, że role tych dwóch stron relacji muszą być
jasno zdefiniowane, co wykształca się w dużym stopniu poprzez socjalizację jednostki, bez
względu
na
to,
którą
z
nich
będzie.
W
związku
z
tym
[2012[w]https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/komunikacja/73505,jak-skutecznierozmawiac-z-pacjentem (dostęp 16.06.2019)]:
 rola pacjenta polega na tym, że przychodzi do lekarza, ponieważ najczęściej niepokoi
się o swoje zdrowie, jest zestresowany oraz podenerwowany; często w jednej chwili
odczuwa wszystkie te emocje, przez co może zachowywać się nieracjonalnie; nie
mniej jednak oczekuje, że lekarz go wysłucha, zbada, oraz udzieli pomocy, a tym
samym szuka oparcia i zdaje się na jego autorytet, który w dużej mierze ma charakter
społeczny;
 rola lekarza polega na tym, że oczekuje on od pacjenta zaufania, podporządkowania,
a przede wszystkim współpracy o szacunku wyrażanego poprzez dbałość o higienę;
jego zadaniem jest słyszeć pacjenta, ale nie słuchać go, ponieważ zobligowany jest do
tego, aby wykorzystywać swój autorytet do wypracowania relacji optymalnej.
Oznacza to również, że choć lekarz i pacjent spotykają się na jednej płaszczyźnie
i w jednym gabinecie, to jednak nie łączy ich wspólny punkt zrozumienia. Niestety skutkiem
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tego nie zawsze słuchają siebie, a przez to jedna strony ma wobec drugiej pretensje
o
ignorowanie
się
nawzajem,
brak
szacunku
oraz
współczucia
[https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/komunikacja/73505,jak-skutecznie-rozmawiac-zpacjentem (dostęp 16.06.2019)].
Analizując zagadnienie relacji, jaka zachodzi w komunikacji pomiędzy pacjentem oraz
lekarzem, podkreślić należy, że zawód lekarza jest wyjątkowy. Choć opiera się na
kompetencjach zawodowych to jednak jego podstawą jest spotkanie z drugim człowiekiem,
a do tego nie w sytuacji zwyczajnej i bezstresowej, ale w sytuacji kiedy jego samopoczucie
jest złe, choruje, albo jest zagrożony schorzeniem [Szewczyk, 2009, s. 17-38]. Oznacza to, że
pacjent jako usługobiorca doświadcza czego negatywnego, co rzutuje na jego kontakt
z otoczeniem w ogóle, a przede wszystkim na komunikację z lekarzem, który musi z nim
rozmawiać o sprawach bardzo osobistych związanych z odczuwanymi symptomami choroby
czy też wykonywać niezbyt komfortowe dla niego badania [Biesaga, 2005, s. 19]. Bardzo
ważne jest to, że choć lekarz uczestniczy w całej procedurze leczenia to jednak w praktyce
nie ma decydującego głosu w kwestii tego, czy pacjent zdecyduje się zastosować do zaleceń
czy też będzie na nie oporny, albo nawet będzie uważał je za niekorzystne dla niego (nie
rozumiejąc korzyści płynącej z nich). Jednakże właśnie on potrafi stworzyć atmosferę, która
będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktu, ale i zaufaniu [https://gastroenterologiapraktyczna.pl/a1715/Zasady-komunikacji-w-relacji-pacjent-lekarz.html/m340
(dostęp
16.06.2019)].
Pamiętać należy, że celem komunikacji w przebiegu relacji lekarza z pacjentem jest
stworzenie warunków do wzajemnego zrozumienia, ukształtowania optymalnych więzi, ale
i do udzielenia pomocy w sposób skuteczny i bezpieczny dla choregom. To w jaki sposób
lekarz komunikuje się z podopiecznym stanowi szczególny rodzaj stosunku społecznego,
w którym główna rola polega na zaspokojeniu potrzeb istotnych z punktu widzenia życia oraz
zdrowia osób zgłaszających się do niego po poradę medyczną [https://gastroenterologiapraktyczna.pl/a1715/Zasady-komunikacji-w-relacji-pacjent---lekarz.html/m340
(dostęp
16.06.2019)].
Interesującym faktem pozostaje, że choć pacjent jest swego rodzaju laikiem
w komunikacji z lekarzem i ma prawo nie do końca rozumieć swoje zachowania i emocje
w relacji z lekarzem to jednak ten, jak w pełni wykwalifikowany specjalisty powinien umieć
właściwie reagować na tego rodzaju nieprawidłowości. Tymczasem z badań, które
przeprowadzono zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, wynika że pacjenci
często skarżą się na podejście lekarzy do nich. Przede wszystkim w przekazie na temat stanu
zdrowia wykorzystują język niezrozumiały, przez co chorzy czują się mało wartościowi
i uważają, że personel medyczny uważa ich za osoby prymitywne. Kolejny problem to
niecierpliwość i pokazywanie zdenerwowania, kiedy pacjenci oczekują szerszego
przedstawienia im szczegółów na temat ich stanu zdrowia i planu leczenia [Wroński i in.,
2009, s. 19]. Ponadto często nie są informowani o celu interwencji leczniczych czy
diagnostycznych, a jedynie przekazuje się im polecenie, że mają się im poddać. Skutkuje to
wysokim poziome zagrożenia pacjentów oraz lękiem. Ostatecznie zatem główny zarzut
wobec lekarzy to fakt, że nie szanują swoich pacjentów, a wszystko to przez nieprawidłową
komunikację [Makara-Studzińska, 2012, s. 66-68].
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W związku z powyższym w literaturze przedmiotu wskazuje się na fakt, że lekarz
powinien wykazywać pewne zachowania wobec pacjenta, które klasyfikuje się jako mające
wpływ terapeutyczny. Zalicza się do nich [Makara-Studzińska, 2012, s. 66-68]:
 posiadanie cech osobowości definiowanych jako szczególne dla budowania relacji
z drugim człowiekiem,
 postawę humanistyczną,
 wysoki poziom zainteresowania drugim człowiekiem,
 umiejętność wykazywania troski o dobro pacjenta,
 umiejętność poszanowania godności, jak również praw pacjenta jako człowieka,
 wykazywanie oparte na empatii, gotowości do tego, aby świadczyć opiekę oraz pomoc
dla chorego,
 posiadanie oraz umiejętne wykorzystywanie wiedzy na temat człowieka, jego zdrowia,
chorób, jak również rozwoju oraz czynników ryzyka, które w środowisku danego
pacjenta decydują o jego bezpieczeństwie zdrowotnym,
 znajomość i umiejętność stosowania różnych metod komunikacji oraz pozyskiwania
zaufania pacjenta,
 rozumienie siebie,
 wiedza na temat podopiecznych, jak również traktowanie ich w sposób indywidualny,
co oznacza, że umie on rozpoznawać czynniki wpływające na stan zdrowia
i zagrożenia swojego pacjenta,
 umiejętność doboru form przekazu, aby dla danego odbiorcy był on jasny oraz
czytelny,
 umiejętność odczytywania oraz interpretacji komunikatów, jakie przekazuje pacjent,
 umiejętność przewidywania, ale i sterowania swoimi zachowaniami, zależnie od
postawy pacjenta,
 umiejętność tworzenia więzi z ludźmi.
Tym samym lekarz w komunikacji z pacjentem, który nie rzadko ze względu na swój
stan zdrowia jest w bardzo trudnej sytuacji musi potrafić zauważać potrzeby podopiecznego
w kontekście relacji, aby nie zaostrzać strachu, lęku czy agresji. Powinien zatem umieć
[https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a1715/Zasady-komunikacji-w-relacji-pacjent--lekarz.html/m340(dostęp 16.06.2019)]:
 uszanować milczenie pacjenta i nie przełamywać go na siłę,
 nie prowokować kontaktu słownego, gdyż może to zaskutkować większą niechęcia
pacjenta do rozmowy,
 okazywać życzliwość oraz troskę, jak również unikać okazywania niezadowolenia
z powodu zachowania pacjenta,
 pokazywać cały czas, że zależy mu na kontakcie z chorym oraz wyrażać gotowość
w rozwijaniu współpracy związanej z leczeniem,
 w miarę możliwości obserwować pacjenta, albo za jego zgodą rozmawiać/
kontaktować się z jego rodziną, aby z nimi ustalać pewne fakty na temat jego sytuacji,
jeśli sam nie chce o tym rozmawiać, a jest to z medycznego punktu widzenia ważne,
 cierpliwie czekać aż pacjent sam odczuje potrzebę kontaktu,
 mówić pacjentowi prawdę,
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pozwolić pacjentowi mówić o jego schorzeniu, aby czuł się wysłuchany i zrozumiany.
Bardzo istotne jest to, że choć zasady komunikacji lekarza z pacjentem są klarowne to
jednak w praktyce nie istnieje jeden wzór zachowań wobec podopiecznego [Kęsy, 2012,
s. 31]. Wynika to w różnorodności temperamentów ludzkich, jak i problemów z jakimi
w trybie nagłym zderzają się pacjenci, konsultujący się ze swoimi lekarzami [Kuczyńska,
2001, s. 17-22]. Anna Zembala w swoim artykule, zamieszczonym na łamach czasopisma
uniwersyteckiego dokonała klasyfikacji modeli relacji, jakie zachodzą pomiędzy lekarzem
oraz jego podopiecznym, ze względu na różne przyjęte przez cytowanych przez nią autorów
kryteria [Zembala, 2015, s. 35-50]. Pierwszy podział, według Szansza oraz Hollendra dotyczy
stopnia zaangażowania oraz aktywności, oby tych stron komunikacji w przebiegu procesu
leczenia. W związku z tym wyróżnia się model [Zembala, 2015, s. 35-50]:
 aktywność- bierność, który ma charakter historyczny już i obecnie rzadko się go
spotyka w praktyce medycznej; nie mniej jednak jest on optymalny do aplikacji
w przypadkach, kiedy życia pacjenta jest zagrożone, albo cechuje go ograniczona
świadomość; w związku z tym stroną aktywną jest lekarz, natomiast chory jest tzw.
biernym odbiorcą zaleceń i musi się im bezwzględnie podporządkować;
 kierownictwo- współpraca, który aplikuje się w sytuacjach, kiedy lekarz ma do
czynienia z pacjentami w stanach tzw. ostrych, które są krótkotrwałe oraz szybko
ulegają samoczynnemu ustąpieniu; w takiej sytuacji obie strony relacji pozostają
aktywne, ale ich stanowiska są odmienne; oznacza to, że lekarz to strona cechująca się
wiedzą oraz kompetencjami, żeby zaprojektować oraz poprowadzić procedurę
leczenia; z kolei chory ma obowiązek dostosować się do zaleceń lekarskich, ze
względu na to, że sam nie posiada wiedzy i nie może ponosić odpowiedzialności za
proces swojego leczenia;
 tzw. obustronnego uczestnictwa, który wykorzystywany jest w przypadku pacjentów
chorych przewlekle, co oznacza że ich negatywny stan zdrowia utrzymuje się długo
i wymagają oni, aby przeorganizować różne aspekty ich życia; w związku z tym obie
strony komunikacji muszą być aktywne, ale i kompetentne żeby prawidłowo
uczestniczyć z interakcji; jednakże ich role są inne, zależnie od tego jak ma przebiegać
leczenie.
Inny podział modeli relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem autorstwa a. Kuczyńskiej
zakłada, że kryterium jej stanowi obszar zainteresowań lekarza. W efekcie komunikację na
analizowanej linii dzieli się na dwa rodzaje podejścia, a mianowicie [Zembala, 2015,
s. 35-50]:
 podejście ogólne, które występuje w sytuacji kiedy zainteresowanie lekarza jest
skupione w większym stopniu na pacjencie, ale uwzględniając jego życiową sytuację;
co skutkuje tym, że lekarz wykazuje postawy medyczno-społeczne, jest w rozmowie
z chorym otwarty, ponieważ pragnie uzyskać możliwie najwięcej informacji
dodatkowych, które mogą pomóc w diagnozowaniu oraz leczeniu podopiecznego;
jednocześnie w taki sposób pozwala mu zrozumieć własną chorobę oraz przystosować
do niej swoje aktualne życie;
 podejście somatyczne, które polega na tym, że lekarz koncentruje swoje
zainteresowanie na schorzeniu pacjenta oraz na planowaniu i prowadzeniu procedury
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leczenia; cechuje je tzw. zamknięty styl komunikacji, w efekcie czego wszystkie
interwencje o charakterze medycznym są oparte na wiedzy naukowej; przykładem
tego jest to, że nawet informacje na temat samopoczucia pacjenta są traktowane jako
dane na temat stanu jego zdrowia.
Według Pierloota natomiast istnieją łącznie aż cztery modele relacji lekarza
z pacjentem, dla klasyfikacji których kryterium stanowią psychologiczne koncepcje
człowieka. Wyróżnia się zatem [Zembala, 2015, s. 35-50]:
 model komunikacyjne w relacji lekarza z jego pacjentem, które jest oparty głównie na
przekazie informacji, co oznacza że podopieczny informuje lekarza o dolegliwościach,
natomiast zadaniem lekarza jest dawać wskazówki oraz zalecenia; komunikacja
realizowana jest na płaszczyźnie werbalnej, jak również niewerbalnej;
 model społeczno-kulturowy w relacja lekarza z jego pacjentem, który polega na tym,
że obie strony spełniają konkretne funkcje oraz w związku z tym zajmują konkretne
pozycje w społeczeństwie; jego założenia wynikają ze stosunków tzw.
międzyludzkich, które są regulowane w danej społeczności, w której strony relacji
funkcjonują; jednocześnie na skuteczność i specyfikę komunikacji wpływają również
postawy o charakterze społecznym, które występują wobec poszczególnych jednostek
chorobowych;
 model tzw. medycznego przenoszenia w relacji pomiędzy lekarzem oraz pacjentem,
który w swoich założeniach nawiązuje do koncepcji o charakterze
psychoanalitycznym; zakłada on zatem, że konsultacja chorego z lekarzem posiada
w sobie wybrane elementy, które są związane z mechanizmami przeniesienia, jak
również przeciw-przeniesienia, co oznacza, że strony danej relacji reagują na siebie
wzajemnie, co stanowi nie tylko wynik aktualnej sytuacji, ale jest również przejawem
postaw oraz uczuć, jakie zarówno lekarz, jak i pacjent w czasie własnego dzieciństwa
kierowali w stosunku do własnych rodziców, albo innych istotnych osób bliskich;
 przyjacielski model w relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, który polega na tym, że
obie strony komunikacji wychodzą w kontakcie ze sobą poza ramy tradycyjnych ról;
w efekcie lekarz i jego podopieczny wyrażają emocje oraz potrzeby, są wobec siebie
otwarci, dzielą się swoimi doświadczenia, a także są zdolni do okazywania empatii
oraz wzajemnego zrozumienia; skutkiem tego pacjent poszukuje w takim układzie u
swojego lekarza głównie człowieczeństwa.
Za najbardziej ogólny podział koncepcji relacji pomiędzy lekarzem oraz pacjentem
uważana jest klasyfikacja na trzy modele, a mianowicie [Zembala, 2015, s. 35-50]:
 paternalistyczny, który pochodzi od tzw. paradygmatu biomedycznego, w którym
człowieka- pacjenta postrzega się jako maszynę; rola lekarza polega zatem na
interwencji po to, żeby podopieczny o zaburzonym zdrowiu mógł funkcjonować
poprawnie; do korzyści po stronie lekarza zalicza się to, że ma prawo podejmować
samodzielnie decyzje i wybrać optymalny model leczenia, natomiast pacjent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki leczenia; wadą modelu jest brak
uświadomionego uczestniczenia pacjenta w terapii, która go dotyczy, ale za wielką
zaletę uznaje się to, że lekarz jako strona komunikacji wykazuje bardzo wysoki
poziom odpowiedzialności za chorego;
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model partnerski z kolei wywodzi się z założeń paradygmatu socjomedycznego
i zakłada się w nim, że człowiek to dynamiczna jednostka, układ, który działa w tzw.
sprzężeniu z innymi układami; zaletą dla lekarza jest w tym przypadku fakt, że
podopieczny ma do niego wyższe zaufanie, z kolei pacjent czuje się szanowany oraz
przestrzega się jego praw; jednocześnie ma możliwość w sposób samodzielny
podejmować decyzje, które dotyczą bezpośrednio jego zdrowia oraz proponowanych
metod leczenia; wadą modelu jest jednak to, że autonomia pacjenta jest zbyt duża
i jednocześnie nieprawidłowo wykorzystywana, ale zaletą to to, że realizowana jest
dwukierunkowa komunikacja, która zwiększa nacisk na dokładność oraz przebiega
ona jako szeroko rozumiane porozumienie;
 model systemowo-partnerski to natomiast koncepcja wywodząca się z paradygmatu
socjoekologicznego, według której człowiek klasyfikowany jest jako tzw. dynamiczny
element szerzej rozumianych struktur oraz rzeczywistości; korzyści wynikające
z niego dla lekarza to optymalne dostosowanie form wsparcia podopiecznego do jego
problemów, a także wyższy poziom szans na to, żeby uzyskać pozytywny wynik
leczenia, co jest wynikiem lepszego poznania pacjenta oraz jego rodziny i warunków
życiowych; korzyści dla pacjenta to jednocześnie zindywidualizowane podejście oraz
traktowanie jako współpracownika; w efekcie lekarz współpracuje z pacjentem, jak
również jego najbliższymi, aby optymalnie ustalić diagnozę oraz zaplanować możliwie
najbardziej skuteczne leczenie; wadą modelu jest jednak to, że pacjent może
wykazywać brak zainteresować współpracą, czego źródłem mogą być dysfunkcje
w jego środowisku życiowym; ale zalety modelu wskazywane jako niekwestionowane
to postrzeganie chorego holistyczne, jak również przykładanie dużej uwagi do tego,
w jaki sposób środowisko oddziałuje na pacjenta i jaki wpływ na leczenie mogą mieć
trudności typu: problemy rodzinne, zaburzenia emocjonalne czy problemy finansowe.
Według A. Zembali w obecnych czasach można mówić również o tym, że ze względu
na komercyjny oraz oparty na zasadach handlu rynkowego kontakt, jaki ma lekarz ze swoim
pacjentem, można również wskazać na model konsumpcyjny omawianej relacji. W praktyce
bowiem lekarz jest postrzegany jako oferent, sprzedawca produktów z grupy medycznych.
W związku z czym jego obowiązek polega na tym, że ma podać tzw. fachową informację,
wysłuchać pacjenta oraz zaakceptować jego decyzje. Z kolei pacjent jest klientem
i nabywając usługę pomocy lekarskiej ma prawo, aby go poinformować na temat korzyści
oraz ryzyka, które sam ponosi, jak również na temat kosztów leczenia [Zembala, 2015,
s. 35-50].
Analizując trudności, jak również problemy po stronie pacjenta, a wpływające na
relację z lekarzem, należy podkreślić, że lekarza klasyfikuje się jako tzw. „ważniejszą
zmienną” w procedurze leczenia, a tym samym zdrowienia chorego. Podopieczny
w komunikacji z lekarzem jest bowiem stroną, która sporadycznie, a nawet jeśli regularnie to
jednak nieprofesjonalnie podchodzi o kontaktu w sprawie swojego stanu zdrowia. Z kolei
lekarz ze względu na zawód wykonywany jako codzienność traktuje relacje z pacjentami.
Mają one zatem charakter profesjonalny i tak też powinien do nich podchodzić, aby
umiejętnie regulować stres, emocje, ale także informacje oraz propozycje, dotyczące
przebiegu procesu leczenia [Jarosz i in., 2012, s. 212-218]. Warto zaznaczyć z tym miejscu,
że dobra komunikacja na płaszczyźnie lekarz- pacjent to podstawa, by strony rozumiały się
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nawzajem, potrafiły współpracować, a chory traktował zalecenia jako swój obowiązek
w drodze do odzyskania zdrowia.
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1. Wstęp
Nauczyciel jest główną osobą przekazującą systematycznie uporządkowaną
i porównywalną wiedzę z najróżniejszych dziedzin nauki w szkole, a zarazem obok ojca
i matki jest trzecim, głównym czynnikiem wychowawczym. W związku z pełnieniem tak
ważnej funkcji, każdy nauczyciel powinien postawić sobie następujące pytania: Jak być
dobrym nauczycielem? Jakie cechy powinien mieć doskonały nauczyciel? Ciągłe zadawanie
pytań stanowi priorytet w pracy nauczyciela, wychowawcy, ponieważ „doskonałe
wychowanie może być tylko dziełem doskonałego wychowawcy” i „tylko doskonały nauczyciel
może zaszczepić uczniom w szkole te cnoty, na których opierają się prawa Rzeczypospolitej”.
2. Osobowość nauczyciela
Na istotę duszy nauczycielstwa składają się takie cechy, jak: miłość dusz ludzkich,
potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość
i moralna odwaga (Strykowski, 2005). Osobowość doskonałego nauczyciela tworzą dwa
elementy: pierwszym jest to, co nauczyciel posiadł i ma do rozdania, drugim jest sposób
rozdawania, zwłaszcza umiejętność oddziaływania na innych.
Bogata osobowość, dojrzały charakter, wielka wiedza i piękna dusza nie stanowią
jeszcze talentu, podobnie jak umiejętność oddziaływania, zdolności agitacyjne lub
kontaktowość. Dopiero harmonijne współwystępowanie wszystkich elementów warunkuje
pełną osobowość nauczyciela (Okoń, 1962).
Najistotniejszą cechą osobowości nauczyciela jest zdatność wychowawcza, będąca
swoistym zbiorem cech umożliwiających wychowanie. Należą do nich m.in.: przychylność
dla wychowanków, rozumienie ich psychiki, potrzeba obcowania z ludźmi, cierpliwość, takt
pedagogiczny, powinowactwo duchowe z dziećmi, respektowanie indywidualności, swoiste
zdolności artystyczne. Wychowawcę, który posiadłby wszystkie pożądane właściwości
w stopniu ponadprzeciętnym nazywamy wychowawcą integralnym (Pankowska, 2011).
W pracy pedagogicznej bardzo ważne jest doświadczenie i znajomość psychologii, ale
także bycie dobrym człowiekiem o wrodzonych predyspozycjach do tego zawodu.
Nauczycielem powinna być osoba zdolna do sympatyzowania z innymi, uczestnicząca
w cudzych stanach duchowych, nie będąca samolubną, ale życzliwa, pobłażliwa, skłonna do
poświęceń, dążąca do udoskonalenia innych.
Obok kategorii, które umownie można nazwać merytorycznymi, występują czynniki
określające stosunek nauczyciela do ucznia, czyli miłość do dzieci i młodzieży. Miłość
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pedagogiczna musi wiązać się z uwzględnieniem podmiotowości ucznia, poznaniem jego
potrzeb i dążeń. Istotnym czynnikiem, który nie tyle stanowi wskaźnik przygotowania
nauczycielskiego jest empatia. Umiejętność wczuwania się w przeżycia drugiego człowieka,
pomaga lepiej zrozumieć uczniów, ich potrzeby i akceptować bez względu na postawy.
Empatia jest tą cechą, która pozwala uświadomić sobie konieczność występowania
pozostałych cech mających wpływ na nasz stosunek do wychowanków. Wysokim
wymaganiom, stanowczości, powinny zawsze towarzyszyć wyrozumiałość, tolerancja,
zaufanie i sprawiedliwość. Właśnie brak zaufania lub poczucie niesprawiedliwości, mogą być
powodem negatywnych zachowań uczniów (Zarzecki, 2012).
Należy również uwzględnić fakt, że nauczyciel oddziałuje nie tylko poprzez
przekazywanie treści, ale całą swoją osobą, postawą, usposobieniem i wyglądem. Dlatego też
wśród cech odgrywających ważną rolę, zarówno w procesie wychowania jak i nauczania,
należy wymienić zgodność własnego postępowania z głoszonymi ideami. Czasem spotyka się
pedagogów, którzy odwracają tę zasadę, głosząc idee zgodne z własnym postępowaniem.
Do tej samej grupy czynników dotyczących postawy można zaliczyć opanowanie,
zrównoważenie emocjonalne, takt, pogodne usposobienie oraz schludny wygląd. Cechy te,
w dużym stopniu decydują o budowie autorytetu pedagoga wśród uczniów. Nietaktowne,
obraźliwe lub agresywne zachowanie dyskwalifikuje nauczyciela, nie tylko w opiniach
uczniów. Cechy te, w dużym stopniu decydują o budowie autorytetu pedagoga wśród
uczniów. Nietaktowne, obraźliwe lub agresywne zachowanie dyskwalifikuje nauczyciela, nie
tylko w opiniach uczniów, ale również całego pedagogicznego środowiska (Kwiatkowska,
2008).
3. Kompetencje nauczyciela
Kompetencja to zdolność i gotowość do wykonywania zadań na określonym poziomie,
wyuczalna umiejętność robienia rzeczy dobrze, sprawności niezbędne do radzenia sobie
z problemami, szczególna właściwość wyrażająca się w demonstrowaniu na wyznaczonym
przez społeczne standardy poziomie, umiejętności adekwatnego zachowania się (Strykowski,
2005). Omawiając kompetencje nauczycieli, wyróżnia się różne ich rodzaje czy też obszary.
Najczęściej spotykany podział obejmuje (Taraszkiewicz, 2001):
1) kompetencje merytoryczne, dotyczące zagadnień nauczanego przedmiotu –
nauczyciel jest ekspertem i doradcą przedmiotowym,
2) kompetencje dydaktyczno - metodyczne, dotyczące warsztatu nauczyciela i ucznia,
a więc metod i technik nauczania i uczenia się, zwłaszcza aktywizujących,
projektowych i pracy grupowej – nauczyciel jest ekspertem i doradcą dydaktycznym,
3) kompetencje wychowawcze, dotyczące różnych sposobów oddziaływania na
uczniów; należą do nich umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktów,
rozwiązywania problemów danego wieku rozwojowego itp. – nauczyciel jest doradcą
wychowawczym i życiowym
Pięć głównych obszarów kompetencji stanowią (Cohen, Manion, Morrison, 1999):
1) wiedza przedmiotowa;
2) przekazywanie wiedzy przedmiotowej;
3) kierowanie klasą;
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4) ocenianie i rejestrowanie postępów poszczególnych uczniów;
5) dalsze samodoskonalenie zawodowe.
Efektywny nauczyciel to osoba, która poza kompetencjami przedmiotowymi
(rzeczowymi) posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, wśród których wyróżnia się cztery
grupy (Kwiatkowska, 2008): 1) władanie zasobem wiedzy, na którym opiera się sztuka
nauczania; 2) dysponowanie repertuarem najlepszych sposobów postępowania
pedagogicznego; 3) wykazywanie postawy i umiejętności niezbędnych do systematycznej
refleksji i rozwiązywania problemów; 4) rozumienie uczenia się nauczania jako procesu
ustawicznego

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kompetentny nauczyciel potrafi:
dobrać narzędzia ewaluacji do rodzaju decyzji dydaktycznej, która ma być podjęta;
wytworzyć narzędzia diagnozy odpowiednie do rodzaju podejmowanych decyzji
dydaktycznych;
stosować narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów oraz interpretować uzyskane przez
nich wyniki;
wykorzystywać wyniki ewaluacji osiągnięć uczniów;
zbudować trafne, oparte na pomiarze, procedury oceniania osiągnięć uczniów
wyrażone w stopniach szkolnych;
przedstawić wyniki ewaluacji uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły i innym
nauczycielom;
rozpoznać nieetyczne, nierealne i niewłaściwe metody badania osiągnięć szkolnych
uczniów (Sołtys, Szmigel, 1997).

Talent pedagogiczny
Talent pedagogiczny jest definiowany jako wrodzona wyobraźnia pozwalająca na
„wżywanie się w cudze stany psychiczne”, instynkt rodzicielski, pobudliwość uczuć,
nastawienie psychiki na zewnątrz. Wszystkie te wymienione zalety powinny być
u nauczyciela dużo silniej rozwinięte niż u przeciętnego człowieka. Talent pedagogiczny to
cecha wrodzona, która powinna być świadomie doskonalona i rozwijana.
S. Szuman (Okoń, 1962) pisząc o talencie pedagogicznym twierdzi, że nikt nie rodzi
się nauczycielem i talent pedagogiczny nie jest zdolnością wrodzoną. Każdy człowiek
utalentowany rodzi się z pewnymi cechami, które warunkują, że talent powstanie i rozwinie
się w sprzyjających okolicznościach.
Z przytoczonych rozważań wynika, że istnieje talent pedagogiczny, z którym człowiek
się rodzi, lecz nie każdy posiadający tę zaletę rozwija ją i wykorzystuje.
Wyróżnia się 3 płaszczyzny analizując charakter pracy nauczyciela i jego
predyspozycje. Jedną z nich jest tzw. ocena urzędowa polegająca na określeniu kwalifikacji
i zdolności zawodowych. Druga psychologiczno-pedagogiczna ma na celu analizę
osobowości, talentów i dyspozycji psychicznych. Trzecia możliwość oceny to porównanie
z teoretycznym nauczycielem idealnym.
Przede wszystkim dobry pedagog powinien wypracować „swój własny skuteczny styl
wychowania”. Ponadto powinien posiadać takie istotne cechy jak: takt, etykę, moralność
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i miłość. Talent pedagogiczny przejawia się nie wspólnymi cechami nauczycieli według
określonego schematu, lecz umiejętnym wykorzystaniem indywidualnych cech psychicznych
każdego pedagoga spełniającego odpowiednią rolę w procesie nauczania i wychowania
(Niemierko, 2002).
4. Warunki skuteczności wychowania
Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy nie tylko od sposobów realizacji
określonych celów i zadań, lecz także od uwarunkowań psychologicznych, społecznych
i kulturowych. Do podstawowych czynników osiągania pozytywnych efektów
wychowawczych należą między innymi (Łobocki, 1999): a) humanistyczne podejście do
wychowanka, b) eksponowanie metod pośredniego oddziaływania wychowawczego,
c) umiejętność porozumiewania się z wychowankami.
Humanistyczne podejście do wychowanka
W ujęciu humanistycznym każdemu człowiekowi przypisuje się podstawowe atrybuty,
tj.: wolność i odpowiedzialność, możliwość wyboru oraz możliwość przekraczania ograniczeń
zewnętrznych. Ważne jest także znaczenie oddziaływania człowieka na człowieka
z wynikającymi z tego korzyściami i ograniczeniami. Warto także podkreślić egzystencjalne
korzenie humanistycznego myślenia o człowieku jako o jednostce mniej lub bardziej
odpowiedzialnej za swoje postępowanie. Implikuje to szacunek dla wolności wyboru oraz
trudność w zmuszeniu człowieka do postępowania tak naprawdę niezgodnego z jego
potrzebami (Gryniuk-Toruń, 2002).
Oddziaływanie nauczyciela na ucznia w tym ujęciu to jedynie zachęcanie do poznania
siebie i wyboru celów właściwych do realizacji jego potrzeb. Wymuszanie lub narzucanie
czegoś niezgodnego z potrzebami dziecka, przyjęte w początkowej fazie, będzie działało na
jego niekorzyść i doprowadzi albo do choroby wynikającej z działań niezgodnych z własnymi
potrzebami, albo do buntu i odrzucenia tych działań i osób, które je prezentują. Osoby dorosłe
mogą jedynie towarzyszyć dziecku w doświadczaniu siebie oraz tworzyć sytuacje, które
umożliwią mu samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb (Pankowska, 2011).
Jest to działanie sprzyjające realizowaniu potencjalnych możliwości dziecka,
współbrzmiące z jego indywidualnymi celami. Wiąże się to z tworzeniem sytuacji
pozwalających dziecku na poznanie i pogłębianie rozumienia mechanizmów własnego
działania oraz umożliwiających nabywanie umiejętności, które pomogą mu w realizacji
i przeżywaniu satysfakcjonującego i ciekawego życia (Gryniuk-Toruń, 2002).
Rozumienie empatyczne jako przejaw humanistycznego podejścia do wychowanka,
oznacza zdolność do rozumienia dziecka tak jakby od wewnątrz. Rozumieć to należy w taki
sposób, że wychowawca potrafi widzieć świat poprzez pryzmat sposobu widzenia dziecka.
Nie odrzuca tego sposobu jako niedojrzałego czy infantylnego, czyli niewłaściwego. Każde
spostrzeganie problemów i zdarzeń życiowych na jakimś poziomie rozwoju jest jednakowo
normalne i słuszne (Łobocki, 1999). Nie może ulegać bagatelizowaniu ponieważ wówczas
wychowanek straci pewność, iż jego tok myślenia i rozumowania jest naturalny uwarunkowany jego wiekiem i jego doświadczeniami. Wychowawca, rodzic, człowiek
dorosły powinien ukierunkowywać jedynie ten tok myślenia, wspierając przy tym
samodzielne dokonywanie wyboru właściwych zachowań dziecka.
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Osoba wspierająca powinna posiadać, oprócz wymienionych już umiejętności, wiarę
w chęci i możliwości rozwoju dziecka oraz potwierdzone w praktyce zaufanie do samego
siebie. Działania umożliwiające tworzenie warunków wspierających rozwój wiążą się
z podjęciem odpowiedzialności za tworzenie komfortu psychicznego i możliwość rozwoju.
Oddziaływania takie są skuteczne, gdy osoba posiada następujące cechy (Porzak
1994):
 świadomość siebie i swojego systemu wartości;
 umiejętność efektywnego radzenia sobie z własnymi problemami emocjonalnymi;
 skuteczne funkcjonowanie w życiu osobistym, co buduje zaufanie do osoby
wspomagającej jako kompetentnego wzorca do naśladowania;
 zainteresowanie ludźmi i zmianami w skali społecznej;
 stosowanie się do norm etycznych istotnych w sytuacji wspomagania rozwoju
i akceptowanych społecznie;
 gotowość podejmowania odpowiedzialności za zachowania własne i osoby
wspomaganej.
Dopiero występowanie specyficznych cech osobowych oraz umiejętności (rozumienia,
stwarzania komfortu i działania) pozwalają na tworzenie warunków wspomagających osobę
w rozwoju (Gryniuk-Toruń, 2002).
Eksponowanie metod oddziaływań pośrednich
W wyniku oddziaływań pośrednich, do których zalicza się powierzanie dziecku
konkretnych zadań oraz dawanie dobrego przykładu, dziecko nabiera zaufania do swoich
możliwości i samodzielnego pokonywania napotkanych przeszkód a także do tworzenia
rzeczy nowych. Metody te, usuwające nieco wychowawcę z centralnego miejsca
i wyzwalające własną aktywność wychowanka gwarantują zmierzanie dziecka do autonomii
i zdolności do życia na własny rachunek (Łobocki, 1999).
Pierwszą z tych metod jest metoda zadaniowa. Atrakcyjność tej metody polega na
tym, że pozwala wprowadzić pożądane zmiany, tak aby wychowanek nie zauważył roli jaką
odegrał w tym wychowawca. Metoda zadaniowa uczy nie tylko skuteczności działania, ale też
jak być użytecznym dla drugich a często wręcz zmusza do zachowań pro społecznych.
W odróżnieniu jednak od perswazji, poprzez swoją dyskrecję, nie wywołuje reakcji
obronnych i buntu.
Zadania, dzielimy na 3 kategorie:
1) zadania, które są stawiane wychowankowi z myślą o zmianach w strukturze jego
wiedzy;
2) zadania, które wzbogacają repertuar jego technik adaptacyjnych;
3) zadania doprowadzające do zmian w systemie jego postaw.
Do czynników skuteczności metod zadaniowych należy swoboda działania.
Największe znaczenie ma tu świadomość dobrowolnego zaangażowania się dziecka
w określone działania. Ograniczanie swobody wyboru celów i wartości, czy to poprzez
nagrody i kary, czy poprzez ujawnienie przez wychowawcę swych oczekiwań, czy chociażby
na drodze wykluczenia sposobności niezgody z wychowawcą, prowadzi do zmiany postawy
na niezgodną z naszymi oczekiwaniami. Nie wystarczy więc doprowadzić do tego, żeby
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wychowanek zachowywał się i mówił tak, jak się tego oczekuje, ponieważ nie zawsze jest to
odzwierciedleniem tego co będzie on naprawdę czuł i myślał.
Innym czynnikiem skuteczności w metodzie zadaniowej są cechy zadania i osobowość
wychowanka. Motywacja do podjęcia zadania zależy od użyteczności celu i subiektywnego
prawdopodobieństwa osiągnięcia go przez jednostkę. Użyteczność zaś jest uwarunkowana
możliwością zaspokojenia potrzeby dziecka. Tak więc wychowawca, który chce aby
wychowanek podjął się jakiegoś zadania, musi przede wszystkim zadbać o to, aby cel tego
zadania był dla dziecka jasny, zrozumiały i atrakcyjny.
Trzecia zasada warunkująca skuteczność metody zadaniowej wymaga, by stawiane
zadania były trudne do osiągnięcia, ale wysoce prawdo podobne do zrealizowania przez
dziecko. Metody zadaniowe stanowią, głosami większości pedagogów, najbardziej obiecujący
rodzaj oddziaływań wychowawczych. Zaletą tej metody jest także to, że rozwija i pogłębia
ona w dziecku umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
Inną metodą jest metoda dawania dobrego przykładu, zwana modelowaniem.
Polega ona na przejmowaniu przez wychowanka zachowań i postaw wychowawcy, który jest
dla niego wzorem godnym do naśladowania. Dzięki tej metodzie dziecko poszerza zakres
pożądanych wychowawczo zachowań, a w tym także zachowań altruistycznych. Skłania ona,
zwłaszcza dzieci, do przyswajania sobie zachowań i postaw modela oraz uczy konstruktywnie
reagować na nieprzewidziane sytuacje i okoliczności życiowe (Zarzecki, 2012).
Umiejętność porozumiewania się z wychowankami
Skuteczność wpływów wywieranych przez wychowawcę na wychowanka zależy też
w bardzo dużej mierze od porozumiewania się. Porozumiewanie to polega nie tylko na
rozmowach i dyskusjach, ale także na wzajemnej wymianie myśli i uczuć. Należy też
pamiętać o tym, że rozmowy takie i dyskusje przynoszą korzyści zarówno wychowankowi jak
i wychowawcy. Dzieci poprzez nie zdobywają wiedzę oraz możliwość kontrolowania
własnego zdania ze stanowiskiem dorosłych. Dorośli zaś łatwiej dzięki nim poznają
i rozumieją podopiecznego (Kwiatkowska, 2008). Także dzięki nim, częściej eliminując
jednostronne opinie o dziecku, pogłębiają raczej doń uczucia pozytywne niż negatywne. Duże
znaczenie ma tu stworzenie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej szczerym wypowiedziom:
unikanie bezpośrednich, radykalnych pytań, a także unikania udzielanie w nadmiarze rad
i moralizowanie. Szczególnie użyteczne są tzw. rozmowy niekierowane oraz dyskusje
uczestniczące.
Pierwsze polegają na swobodnym i szczerym wypowiadaniu się poszczególnych
rozmówców. Ważna jest w tych rozmowach szczególna koncentracja na tym co dobre a nie na
tym co złe. Rozmowy niekierowane są na przykład podstawowym elementem wszelkiego
rodzaju terapii grupowych prowadzonych przez psychologów i pedagogów nie tylko
w stosunku do dzieci ale i do dorosłych (Łobokci, 1999).
Dyskusja uczestnicząca nie dopuszcza wymuszania wypowiedzi, ani nie sugeruje
z góry tematu i problemów. Wychowawca gra tzw. „drugie skrzypce” i jest otwarty nawet na
zmianę swojego stanowiska – jeśli argumenty jego rozmówcy (dyskutanta) są wystarczająco
przekonujące.
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Umiejętność porozumiewania się z wychowankiem poprzez rozmowy i dyskusje
znacznie ułatwia spełnienie warunków skuteczności wychowania. Poprzez odpowiednie
porozumiewanie się wychowawca ma duże szanse na poznanie dziecka (Łobocki, 1999).
Innym sposobem na poznanie wychowanka jest tzw. obserwacja dorywcza
polegająca na doraźnym obserwowaniu jednostki pod względem określonych zachowań lub
cech psychicznych. Podstawowym celem takich obserwacji jest ustalenie rysopisu
psychologicznego, dzięki któremu można znaleźć źródło trudności wychowawczych.
Obserwacja dorywcza wykonywana jest wg określonych zasad i służy tylko do sprecyzowania
konkretnych zaleceń w celu poprawy skuteczności wychowania oraz do refleksji
pedagogicznych, które mogą być wartościowe dla ogółu teorii wychowania.
Inną metodą jest prowadzenie dzienników obserwacyjnych. Polega ona na
systematycznym śledzeniu i opisywaniu zaistniałych faktów, zjawisk i zdarzeń związanych
z konkretnym zachowaniem. Taka praca nad wychowankiem prowadzi najczęściej, zgodnie
z założeniem, do akceptacji i zrozumienia dziecka (Łobocki, 1999).
Informacje o wychowankach można zdobywać też dzięki wypracowaniom
i ankietom przeprowadzonym wśród dzieci. Należy tu pamiętać o konieczności
anonimowości takich wypowiedzi. Dzięki niej właśnie przybierają one formę szczerych
zwierzeń, co nie tylko dostarcza cennych informacji wychowawcy ale także pozwala
odreagować dzieciom nadmiernych, osobistych napięć psychicznych.
Do bardzo przydatnych w praktyce pedagogicznej uważa się techniki
socjometryczne. Polegają one na wypowiedziach wychowanków na temat swoich uczuć:
sympatii bądź antypatii do konkretnych kolegów i koleżanek. Jest to tzw. plebiscyt
życzliwości i niechęci.
5. Podsumowanie
Nauczyciel w swojej pracy powinien ciągle stawiać przed dziećmi i młodzieżą
odpowiednie cele, aktywizować wychowanków w działalności praktycznej, mieć wysokie
oczekiwania wobec swoich podopiecznych, pobudzać ich do samowychowania, okazywać
takt pedagogiczny, a także dokonywać samokontroli i samooceny.
P. Gavor uważa, że życie nauczyciela jest pedagogicznym laboratorium. Są to bowiem
poszukiwania, próby i doświadczenia, które trwają przez całe życie. Nauczyciel nie jest
wytworem szkoły wyższej, nauczyciela – opiekuna, swego dyrektora, kolegów, ale
w znacznej mierze jest kreatorem siebie samego.
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1. Wstęp
Czysta forma, jak Witkacy nazywa ideę kompozycji (którą tworzą relacje między
napięciami kierunkowymi), zestawienia kolorów na ograniczonej płaszczyźnie oraz ujęcie
formy, jest odwrotnością naturalizmu w malarstwie, a przede wszystkim pozostaje
w sprzeczności z ujmowaniem i oceną dzieła według tego, co zostało na nim przedstawione.
Zanim wyjaśni się znaczenie pojęć zawartych w koncepcji autora Nowych form…, warto
przywołać symptomatyczną dla jego zamysłu definicję dobrego rysunku: „dobry rysunek jest
wtedy w obrazie, kiedy artysta, który go stworzył, jest zadowolony i ma czyste sumienie”
[Witkiewicz, 2002, s. 120]. „Szczerość”, zarówno w doświadczaniu, jak i podczas tworzenia
przez artystę obiektu estetycznej percepcji, okaże się, w jej specyficznym znaczeniu,
streszczeniem poglądu na sztukę S. I. Witkiewicza [Janicka, 1972, s. 252].
2. Uczucia metafizyczne źródłem sztuki
By rozwiać możliwe, nieadekwatne do swoich intencji skojarzenia z przymiotnikiem
„metafizyczny”, autor pisze, że jego rozważania nie wykraczają poza psychologistyczny
pogląd, nadający tym i podobnym afektom miana jakości [Witkiewicz, 1976, s. 31].
Jakkolwiek uczucie metafizyczne, tożsame z poczuciem jedności własnego „ja”1, staje się nie
tylko pierwszym warunkiem sine qua non artystycznego piękna, ale i probierzem jego
wartości przeżywanej przez odbiorcę. Aby lepiej pojąć patos potencjalnie twórczej
świadomości, Witkacy wymienia jej przyczyny: stan kontemplacji 2, zdziwienie3 oraz
zamyślenie się nad nieskończonością wszechświata dzięki nauce astronomii4. Czesław
Miłosz, uwzględniając oniryczną cząstkę genezy wzniosłości, stwierdza:
Poczucie to, trudne do opisania, dane jest w doświadczeniu i trzeba odwołać się do przeżyć
w godzinach świtu, bezpośrednio po przebudzeniu się, których zaznał, być może, czytelnik.
Jest to rodzaj zdumienia nad sobą, że się nie było i że się dąży ku śmierci, a jednak się jest –
i że się stanowi niepojętą jedność w wielości swoich stanów i otaczającego świata [Miłosz,
1957, s. 71].

1

Por. tenże, Wstęp filozoficzny, [w:] dz. cyt., s. 11.
Por. tamże, s. 13 – 15. Dla objaśnienia stanu Tajemnicy w podmiocie jest mowa o zjednoczeniu jego
rozciągłości, ciała, z trwaniem samym dla siebie.
3
Por. tenże, Samobójstwo filozofii, [w:] dz. cyt., s. 167.
4
Por. tenże, Wstęp filozoficzny, [w:] dz. cyt, s. 15.
2
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Powstanie afektu angażującego całość osobowości nie może posiadać jedynie
pozytywnych powodów: niemały nań wpływ ma przeciwstawienie się powszechności,
„ekspresja indywidualnej woli” [Soin, 1995, s. 46], co problematyzuje pojawienie się
metafizycznego uczucia w demokracji, które przede wszystkim motywowało starożytnych
władców do podejmowania decyzji wielkiej wagi, nie pytając o zdanie większości. Teraz
wszelka próba zamanifestowania osobistej odrębności musi być ograniczona, a potem
najprawdopodobniej piętnowana jako urągająca moralności ogółu. Ów niepozorny tragizm,
potworność bytowania Istnienia Poszczególnego, skończonego w niezrozumiałym
uniwersum, oraz odzwierciedlenie niepokoju i nienasycenia w (spazmatycznych) formach
sztuki współczesnej, skądinąd koniecznych, jakie tylko w sposób perwersyjny5 (tj. w swojej
dysharmonii kompozycyjnej6) mogą się podobać, sprawiają, iż osobowość S. I. Witkiewicza –
antynomiczna już w dziedzinach kultury, w swoich pasjach – dotyka tzw. prawdy bytu
w sensie egzystencjalnym [Ingarden, 1957, s. 157]. Doświadczanie siebie jako całości nie
implikuje od razu przyjemności zmysłowej, choćby tylko zadowolenia: autor Nowych form…
nazywa je niepokojem metafizycznym, mówiąc o początku przeżywania „ja” w pełni,
mającego prowadzić do aktu wykreowania dzieła sztuki. Podmiot tworzący w sposób
autentyczny ma na celu pozbycie się samotności i danie jej wyrazu, ponieważ jest ogólnym
prawem Istnienia na równi z jedynością Istnienia Poszczególnego7.
Zakładając, że człowiek ma w sobie ten niezmącony, niepodlegający prawie wcale
obiektywnym poruszeniom w związku z poglądem życiowym, afekt, następuje jego
przetworzenie w serii „uczuć życiowych”, w intelekcie i w sferze jakości czystych, czyli
Czystej Formie8. Do powstania wartościowego obrazu potrzeba odpowiedniej proporcji
wymienionych elementów psychiki artysty. Nie będzie, na przykład, dziełem sztuki wytwór,
jeśli zostanie on bardziej wykoncypowany niż dzięki dojrzałemu stylowi, wedle zamierzenia,
dookreślony, tak że będzie symbolem Jedności w Wielości9. Wszystkie przedmioty mogą
zostać pod tym względem ułożone w szereg, w którym, dla Witkiewicza, dzieła sztuki plasują
się w jego środkowej części10.
3. Czysta forma
Oceniając malarstwo, krytyk, jeśli chce być uczciwy, otwarcie powinien przyznać się
do względności wypowiadanych przez siebie sądów, aczkolwiek kryterium, stanowiące tło
dla nich, nie może podlegać wątpliwości: jest nim sposób zakomponowania odgraniczonej
ramą przestrzeni, harmonie kolorów i ujęcia formy – aspekty formalne sztuki, przy pomocy
których w racjonalny sposób potrafi się opisać, dlaczego obraz pewnej osobie podoba się lub
5

Por. S. I. Witkiewicz, Pojęcie piękna, [w:] dz. cyt., s. 221.
Por. tenże, O tzw. „deformacji” kształtów świata zewnętrznego…, [w:] dz. cyt., s. 267 – 268.
7
Por. S. I. Witkiewicz, Wstęp filozoficzny, [w:] dz. cyt, s. 17.
8
Por. S. I. Witkiewicz, O Sztuce Czystej, [w:] dz. cyt., s. 19 – 23. „(…) religia porządkuje uczucia, sztuka –
jakości zmysłowe, a filozofia – pojęcia” – por. M. Soin, dz. cyt., s. 36.
9
Pojęcie Jedności w Wielości odnosi się zarówno do całego Istnienia, jak i do dzieła sztuki - por. M. Soin,
dz. cyt., s. 36., a także S. I. Witkiewicz, O zaniku uczuć metafizycznych... Rozwój społeczny, [w:] dz. cyt., s. 147.
10
„(…) dzieła sztuki i odpowiadające im wrażenia artystyczne możemy uszeregować według wzrastającej
komplikacji ich elementów i intensywności estetycznego zadowolenia i że to, co nazywamy Sztuką, będzie leżeć
gdzieś w środku tego szeregu, a sfera jej będzie niezupełnie ściśle określona, zależnie od osobników tworzących
i przyjmujących wrażenia” – por. S. I. Witkiewicz, O Sztuce Czystej, [w:] dz. cyt., s. 29.
6
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nie, co wszakże nie oznacza, iż ta klasyfikacja nie trąci sztucznością11. Proporcje, stosunki
kształtów, form płaskich bądź przestrzennych, na płaskiej i zamkniętej płaszczyźnie nazywa
się kompozycją12. Aby sprawdzić, która z form jest konieczna, należałoby zakryć ją szarym
(neutralnym) kolorem i porównać, czy tak prezentująca się kompozycja jest lepsza
od poprzedniej13. Istnieje 6 rodzajów dysharmonijnych, przewrotnych konfiguracji kształtów
(których ukonstytuowanie się w umyśle patrzącego wymaga wysiłku) 14 jednoznacznie15
wyznaczonych przez napięcia kierunkowe16: masy bowiem mają swój zwrot, kierunek, linię,
wzdłuż której odbiorca podąża swoim wzrokiem.
Teoria koloru bazuje na prawie kontrastu. Dana barwa „udziela” koloru do niej
dopełniającego tłu – i odwrotnie. Wymienione są liczne typy harmonii zamkniętych
dwukolorowych, jakie występują między barwami dopełniającymi. W malarstwie jednak
operuje się na harmoniach wielobarwnych, które, ale jedynie do pewnej granicy, mogą
zawierać dysharmonie – zneutralizowane kolorem rozwiązującym. Istnieją więc zasady sztuki
czystej na płaszczyźnie kolorystycznej i wynika z nich także ograniczoność możliwych
zestawień, co najprawdopodobniej doprowadzi do upadku malarstwa17. Metodę odgraniczania
poszczególnych mas Witkacy nazywa ujęciem formy; jest nią po prostu charakter konturów,
przy czym występuje tu zjawisko nienasycenia formą, teoretyzowania na skutek ubywania
możliwych do utworzenia kombinacji w sferze czystej formy. Rzadko u tworzącego według
jakiegoś programu widać szczerość w artefaktach, jakie spłodził18.
4. Kompletność warunkiem arcydzieła
Dlaczego na wstępie wspomniana została „szczerość” w roli pojęcia
charakterystycznego dla teorii sztuki Witkiewicza? Jest to jedyne podejście, dzięki któremu
można w myśli autora Nowych form… umieścić krytykę, odbiór i tworzenie. Jeżeli bowiem
główny przedstawiciel sztuki czystej dopuszcza względność oceny przy wzięciu za punkt
wyjścia ustalonych przez niego kryteriów, jakim innym terminem oznaczyć
prawdopodobieństwo uzgodnienia prawdy subiektywnej z pragnieniem bycia obiektywnym?
Dzieło, jego percepcja i ocena, ma, mimo dających się na nim wskazać, na przykład, napięć
kierunkowych, subiektywny, „nieintelektualny charakter”19 i, pomijając temat (a mogłoby
to być kilka linii wymalowanych w natchnieniu), jeśli, choć u jednego osobnika, obudzi

11

Por. S. I. Witkiewicz, O Sztuce Czystej, [w:] dz. cyt., s. 20.
Por. tenże, Malarstwo. Kompozycja, [w:] dz. cyt., s. 47.
13
Por. tamże, s. 59.
14
Por tamże, s. 68.
15
„(…) istotne znaczenie przedmiotów polega na tym, ze nadają one masom kompozycyjnym jednoznacznie
określone i wolne od oscylacji napięcia kierunkowe” (tenże, Pojęcie piękna, [w:] dz. cyt., 224.).
16
Por. tamże, s. 70.
17
Por. tenże, Malarstwo. Kolor, [w:] dz. cyt., s. 73 – 104.
18
Por. tenże, Malarstwo. Ujęcie Formy, [w:] dz. cyt., s. 105 – 112.
19
M. Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1995, s. 120. Odrzuca się, nie jako
niekonieczną, ale – nieistotną, treść dzieła w postaci zarówno konstatacji odbiorcy o tym, co na nim jest
widoczne, jak i nadbudowy sensów, których możliwa nieskończoność, potęgowana przez niedostateczne
wykształcenie i niewłaściwe pobudki „znawców”, doprowadziłaby do przemieszania pojęć sztuki, zmieniając
ją w dziedzinę bez znaczenia, a także do lawiny niezłożonych, stworzonych w biegu koncepcji.
12
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metafizyczny niepokój, nie powinno się go wyłączać z dziedziny sztuki20: „Chodzi o nowość
formy, nowość nie wymyśloną, tylko zdobytą, bo tylko taka może dać istotną satysfakcję
twórcy i oddziałać na widzów – artysta nie może kłamać w swoich dziełach, inaczej nie jest
artystą”21.
Mowa bowiem o wartości indywidualnego stylu: im bardziej artysta wyróżnia się
swoim sposobem przekazu, wyrażając w dziele bezpośrednio22 Tajemnicę Istnienia, im więcej
elementów je tworzy, przy dającej się na pierwszy rzut oka zauważyć jedności
kompozycyjnej, tym jest ono doskonalsze, gdyż wzmaga siłę uczucia metafizycznego
w odbiorcy – zupełnie niezależnie od tematu bądź wierności naturze. Przez swoją
wyjątkowość lub niepowtarzalność istnieje większe prawdopodobieństwo, że pewien styl
stanie się powszechny. Nie może on być wymyślony, nie o programowość tu chodzi, ale
o zdobycie go, wypracowanie przez rysunek rzeczywistej przestrzeni i naturalne
abstrahowanie od tej rzeczywistości. Dla dzieła genialnego istotne jest, jeśli w jego
złożoności nie można wyróżnić, posługując się prostymi logicznymi terminami, elementu
wystarczającego, „naddatku”, po usunięciu którego obraz jakościowo się nie zmieni bądź
stanie się bardziej atrakcyjny, ale jedynie konieczne, czyli gdy część artefaktu ulegnie nawet
nieznacznemu przekształceniu w wyobraźni oceniającego, to ów obiekt estetycznego oglądu
straci na wartości.
5. Zakończenie: relacja teorii czystej formy S.I. Witkiewicza do teorii wielości
rzeczywistości w sztuce Chwistka
Rzucającym się w oczy podobieństwem jest – przynajmniej w zamierzeniu –
nastawienie Chwistka i Witkacego na precyzję wywodu. Obu teoretykom można przypisać
przekonanie, według którego nieścisłość podstawowych pojęć teorii sztuki prowadzi do
rozmycia się jej granic, zamieszania w kwestii jej kryterium – niejasności te w konsekwencji
uprawomocniają każdorazowe kreowanie probierza wartości dzieła sztuki, która zależeć
będzie od mechanizmów marketingowych czy psychologii tłumu, a nie od systematycznego
myślenia lub pracy poza wymiarem stricte merkantylnym. Gdy zaś brak jest zasadniczych
kryteriów, dochodzi do nadprodukcji artefaktów, z których najcenniejsze należy rozpatrywać
jedynie na tle spekulacji finansowych, ponieważ już nic poza oddziaływaniem szeroko
rozumianej reklamy nie będzie dobrze określone przez swoją intensję i ekstensję.
Brak ścisłych pojęć teorii uwstecznia ją jak i samą sztukę, ale nie oznacza to, że ścisłe
pojęcia wytworzą uniwersalny probierz, tj. taki, za pomocą którego będzie można w sposób
precyzyjny (tzn. nieimplikujący istnienia zbyt wielu elementów nieporównywalnych)
uporządkować artefakty pod względem jakiejś naczelnej wartości estetycznej. Witkiewicz
wbrew pozorom jest na tym polu minimalistą: nie mówi wyraźnie, poza przypadkiem
realizmu, co nie jest dziełem sztuki, lecz podaje tylko, jaki ma być charakter oceny każdego
artefaktu, mianowicie formalny. Z niego wynika istotna różnica pomiędzy rozważanymi
teoriami, do której przejdę później, dotycząca klasyfikacji dzieł sztuki. Autor Nowych form
pisze, iż nieważne okazuje się, czy i kto uznaje jakieś arcydzieło za dowolną, bezwartościową
fantazję, ale dlaczego, operując jakim zbiorem narzędzi, odrzuca bądź aprobuje dany utwór.
20

Por. S. I. Witkiewicz, Malarstwo. Ujęcie Formy, [w:] dz. cyt., s. 125.
Por. tenże, O „łatwości” dzisiejszego malarstwa…, [w:] dz. cyt., s. 248.
22
Por. tenże, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, Warszawa 1935, s. 168 – 169.
21
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Obaj, i Witkiewicz, i Chwistek, nie przychylają się do interpretacji dzieł sztuki w ramach
odczuć i skojarzeń indywidualnych.
Do pewnego stopnia podobieństwo między branymi tu pod uwagę teoriami stanowi
sceptycyzm w stosunku do sztuki opierającej się na naśladownictwie natury. Czysty
naturalizm obaj autorzy odrzucają. Choć, jakbyśmy mogli mniemać, malarstwo i rzeźba
w ogóle w koncepcji Chwistka polegają na tym, że nawiązują do elementów jednego
z czterech typów rzeczywistości, to wiemy, że owo nawiązywanie nie musi być zawsze jej
kopiowaniem. Realistyczny obraz wielkiego miasta nie należy do futuryzmu. Widać w tym
wypadku, że treść (czyli rodzaj rzeczywistości zdefiniowany przez odpowiednie aksjomaty)
wpływa na sposób wykonania rzeźby czy obrazu.
Silniejszą niechęć wobec naturalizmu obserwujemy u Witkiewicza, który twierdzi, że
wszelkiej maści weryzm wykoślawia pojęcie sztuki w rozumieniu społeczeństwa. Dominacja
realizmu wydobywa na pierwszy plan aspekt treści, łączący sztukę ze sferą pragmatyczną, od
której, by się od niej należycie odróżniać, ta pierwsza powinna stronić. Naturalizm upraszcza
obraz sztuki, sprawiając, że schlebia on najmierniejszym gustom, jakie zdolne są tylko do
oceny stopnia podobieństwa albo obyczajności jakiejś sceny w stosunku do rzeczywistości
lub społecznych wyobrażeń.
Chwistek neguje tylko wartość czystego realizmu, co wynika z interesującego
kryterium negatywnego, jakie postawił malarstwu i rzeźbie, mianowicie: „[…] zawsze jest
niebezpieczeństwo obniżenia wartości dzieła sztuki przez nadmiernie silne podkreślenie cech
właściwych którejkolwiek rzeczywistości” (Chwistek 1961: 85). Uwaga ta odnosi się więc
także do prymitywizmu, impresjonizmu i futuryzmu, nazywanego przez Chwistka szerzej
„nową sztuką”, ponieważ mieści w sobie nie tylko futuryzm w znaczeniu węższym, ale
i kubizm oraz ekspresjonizm. Warto zauważyć, że efekt twórczy nie może przedzierzgnąć się
w przeciwieństwo maksymalnej jego jednorodności – stąd znany warunek niemieszania w
dziele sztuki rozwiązań typowych dla różnych rzeczywistości. Przykładem może tu być
malowanie postaci realistycznie na impresjonistycznym tle. Z drugiej strony Chwistek
twierdzi, że arcydzieła zazwyczaj wiążą się ze wszystkimi czterema rzeczywistościami, z tym
że powiązanie to jest mgliste, a zastosowane w dziele elementy dowolnych dwu
rzeczywistości nie odcinają się w sposób widoczny. Dalej, w arcydziele jedna
z rzeczywistości dominuje nad innymi. Oczywiście nie może przeważać całkowicie, jak
zaznaczyłem. Przyczyny, zauważa Chwistek, takiej negatywnej dominacji mogą być
obiektywne. Jego zdaniem sztampowość realizmu dziewiętnastego wieku polegała na
stosowaniu narzędzi, które wypracowała wówczas wysoce rozwinięta (w stosunku do np.
okresu renesansu) fizyka. Malarstwo Tycjana i Tintoretta nawiązywało do prymitywizmu,
ponieważ nauki kształtujące światopogląd realizmu fizykalnego nie mogły wpływać na kształt
renesansowej sztuki w równym stopniu co w dziewiętnastym wieku.
Czy sztuka może uwolnić się od związku z rzeczywistością? Według Witkiewicza –
tak, ale, poddając konsekwentnie kryterium czystej formy wszystkie dzieła, musimy odrzucić
te najbardziej udane z okresu renesansu i nie tylko. Chwistek uważa teorię Witkacego za
kombinowanie na chłodno kształtów, harmonii barwnych i napięć kierunkowych, w czym
tkwi błąd, ponieważ autor Nowych form wielokrotnie podkreślał wagę uczucia
metafizycznego, od którego powinien się rozpocząć proces tworzenia. Rację jednak należy
przyznać Chwistkowi, gdy mówi, że katastrofizm Witkiewicza, pochodzący z argumentu
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dotyczącego wyczerpywania się możliwości zasadniczych zestawień malarskich na obrazie,
wynika z uczynienia przez niego zagadnienia rzeczywistości kwestią nieistotną. W ten sposób
nie korzysta on ze sposobności, jakich dostarcza zmieniająca się rzeczywistość (np. wielkich
miast, wynalazków, technicyzacji, z której wyrodził się futuryzm). Fakt odgraniczenia się
artysty od wpływu rzeczywistości przyczynia się do krótkotrwałości uczuć estetycznych
wywołanych przez dzieła, które wytwarza, tymczasem arcydzieła zmuszają nas do
długotrwałej kontemplacji. W mniemaniu Chwistka jest ona uwarunkowana pracą artysty
polegającą na wżyciu się, uważnej obserwacji, studium perspektywy i anatomii oraz
znajomości konwencji – dotyczących kolejno rzeczywistości wyobrażeń, impresji,
rzeczywistości fizykalnej i tej prymitywów.
Obu teoretyków inaczej rozumie historię sztuki oraz ocenę dzieł. Witkiewicz
proponuje alternatywną do zastanej historię sztuki osnutej na podstawie pojęciowej Czystej
Formy. Dzieła sztuki miałyby zatem być grupowane według kompozycji czy zastosowań
harmonii bądź złożonych dysharmonii barwnych. Pewien wytwór artysty jest tym
doskonalszy, im jest bardziej skomplikowany, zachowując zdolność wzbudzania silnego
uczucia jedności w wielości, nazywanego metafizycznym. Dla Chwistka wartość dzieła sztuki
nie istnieje poza jasno zdefiniowanym systemem rzeczywistości. Zagadnienie formy jest
wtórne względem treści utożsamianej z listą postulatów tworzących model. Stąd nie może być
mowy o kryteriach formalnych poza aksjomatami poszczególnych szkół artystycznych.
Witkacy krytykuje teorię wielości rzeczywistości przede wszystkim za pominięcie
problemu formy w malarstwie, równouprawnienie czterech rzeczywistości (choć może być
ich znacznie więcej, co przyznaje sam jej autor, analizując rzeczywistość wyobrażeń).
Równorzędność typów rozlicznych światów prowadzi do obniżenia poziomu sztuki, a także
do wzrastania ilości typów dzieł nieporównywalnych. Więcej wysiłku jest w stanie dany
podmiot poświęcić, wierząc w swego rodzaju jedyne rozwiązanie dla pewnej dziedziny sztuki
i nauk filozoficznych, niż gdyby wiedział o nieuchronnym zaginięciu swojej teorii
w postępującym mnożeniu się podziałów na skutek specjalizacji. Ponadto, ponieważ teoria
Chwistka zdaje sprawę tylko z uwarunkowań treściowych (odnoszących się do
rzeczywistości) dzieła, to nie może mieć ona żadnego zastosowania do konceptualizacji wielu
dzieł muzycznych z powodu ich nikłego związku z rzeczywistością. Należy podkreślić, że
pierwotnym pojęciem jest dla Witkiewicza układ zależności pomiędzy tzw. formą dzieła.
Chwistek natomiast koncentruje się najbardziej na przedmiocie, usiłując za pomocą treści
swoich aksjomatów utrwalić tożsamość poszczególnych rzeczywistości i wyraźnie
odpowiadających im typów malarskich.
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1. Wstęp
Rybowicz - Pisarz zapomniany
I przyszedł szatan i przyniósł pół litra sześćdziesięcioprocentowej śliwowicy i powiedział:
„Dawaj kieliszki, napijemy się! - Nie ! - powiedziałem. - Nie, nie i jeszcze raz nie! Dlaczego? - zdziwił się niezmiernie. - Dlaczego by nie? Nie widzę przeszkód!
Palcami prawej ręki postukałem się kilkakrotnie w lewą stronę klatki piersiowej
i wyjaśniłem: - Już nie to zdrowie... Pompka nawala! Maszynka nawala, coś z ciśnieniem...
Wypiję kieliszek wódki, dwa, potem nie śpię całą noc! - Cha, cha, cha, cha, cha! - roześmiał
się szatan. - kieliszek, dwa...przedrzeźniał mnie. - To za mało! Trzeba wypić przynajmniej pół
litra na łeb, wtedy śpisz jak zabity! [Rybowicz, 1986, s. 108].

„Szatan wcześnie zaczął kusić Janka – gdy ten miał 15 lat – i nie odstąpił go
w ostatnich godzinach życia, polewając mu i wznosząc toasty” pisze w jednym z tekstów
wspomnieniowych [Baran, 2006, s. 84] Józef Baran, bliski przyjaciel pisarza. Z pajęczyny
rozmaitych paradoksów Jan Rybowicz, znakomicie zapowiadający się, tragicznie zmarły
w wieku 41 lat pisarz, poeta i prozaik, parajacy się zwłaszcza krótka forma, nie zdołał się
uwolnić już właściwie nigdy. Cechował go jakiś pierwotny animalizm, zgoda na wszystko.
Pisze o tym w jednym ze swoich esejów Jan Marx [Baran, 2006, s. 84]:
Można zaryzykować przypuszczenie, że ten poeta o iście Reymontowskim temperamencie,
odznaczający się tym samym, pokrewnym autorowi Ziemi obiecanej animalnym witalizmem
nie tylko po to doświadczał życia wszystkimi porami, by je mitologizować w prozie, ale także
po to, aby potem wpisać je w porządek liryczny swoich wierszy.

Przypadek Rybowicza wydaje się być szczególny, wszedł bowiem do literackiego
obiegu właściwe niezauważony, jakby „bocznymi drzwiami”, nigdy otwarcie nie przystępując
do tzw. środowiska literackiego. Tkwił w nim jakiś pierwotny lęk przed opuszczeniem Lisiej
Góry; wszystkich formalności dokonywał za pośrednictwem korespondencji, która stanowiła
jego jedyne „okno na świat”, medium porozumienia z krytyką, płaszczyznę sporów zarówno
z kolegami po piórze, jak i mecenasami ówczesnej, skażonej cenzurą sztuki. Doceniony przez
wybitnych krytyków, w tym najważniejszego tamtych lat – Artura Sandauera – znika
Rybowicz z firmamentu polskiej literatury na długo. Powolny wzrost zainteresowania jego
osobą możemy obserwować w zasadzie dopiero w obecnej dobie.
Listy do Józefa Barana stanowią, wśród innych pakietów korespondencji, zbiór
szczególny, bardzo osobisty, miejscami intymny. To w nich właśnie znajdują kontynuację
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wszystkie stany świadomości pisarskiej, które zdołał utrwalić w opowiadaniach, a do których
tutaj nawiązałem, uznając za słuszne wprowadzenie przyszłego czytelnika listów w świat Jana
Rybowicza; świata, który opisywał również, a może przede wszystkim w listach. Wieloletnia
znajomość obydwu pisarzy zaowocowała relacjami o niezwykle ciekawym charakterze,
ewoluującym od modelu dialogu uczeń - mistrz do głębokiej relacji przyjacielskiej, która nie
zdołała niestety uchronić Rybowicza przed tragiczną śmiercią – tak pisarza, jak i ostatecznie
człowieka.
2. Historia korespondencyjnych znajomości
Zawieranie nowych znajomości, jak i związana z tym procesem potrzeba wyruszenia
w podróż, wyjścia na zewnątrz, otworzenia się na to co nowe nigdy nie należało do
aprobowanych w pełni przez Jana Rybowicza elementów życia. Mimo, iż zabiegał
o przychylność środowisk literackich we okresie debiutanckim, sam rzadko kwapił się, by
odwiedzić siedziby poszczególnych redakcji. We wstępie do zamierzonej, lecz nigdy nie
zrealizowanej edycji listów1, Józef Baran opisał towarzyszące pierwszym spotkaniom
z Rybowiczem okoliczności:
„[...] Pierwszy raz, gdy w 19762 spotkaliśmy się w Klubie Dziennikarskim Pod Gruszką3,
gdzie pojawił się wraz z siostrą Grażną4, studiującą polonistykę na UJ, i przyniósł utwory
debiutanckie z prośbą o ich druk w tygodniku „Wieści”, gdzie prowadziłem dział literacki.
Drugi raz – chyba pod koniec lat 70., gdy sprawił mu wielką przyjemność fakt, że jest już
dobrze znany i ceniony w krakowskim środowisku literackim, o czym przekonał się, pijąc ze
mną i moją kompanią (był tam m.in. Adam Ziemianin, Andrzej Warzecha, Ryszard Sadaj)
gorzałeczkę w tymże klubie. Trzeci raz zaś w połowie lat 80. zjawił się u mnie bez zapowiedzi
- trochę jak duch - w krakowskim mieszkaniu, w środku nocy, wracając z pociągowego
wypadu do miejsca urodzenia - Kędzierzyna Koźla i pierwszą rzecz, którą zrobił przed
udaniem się spać na odstąpiony mu przeze mnie tapczan, było upranie skarpetek, czym
oczywiście oczarował moją żonę”.

W tym okresie, tj. od roku 1976 (momentu debiutu
1

prasowego) do roku 1980

Opublikowanie listów Jana Rybowicza do Józefa Barana było autorskim pomysłem Krzysztofa
Myszkowskiego, lidera zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Myszkowski, który już na początku lat 80.
zainteresował się twórczością poetycką Jana Rybowocza, postanowił wyposażyć ją, podobnie jak w przypadku
Edwarda Stachury, w oprawę muzyczną. Po raz pierwszy zamiar ten udało mu się zrealizować w roku 2006
(Tabletki ze słów), kiedy to ukazała się pierwsza płyta zespołu, do której realizacji wykorzystano teksty
Rybowicza. Większość wierszy doczekała się w związku z tym niebanalnej aranżacji, co zaowocowało
wydaniem trzech płyt poświęconych wyłącznie twórczości Rybowicza – Jednoczas (2008), Odwet pozorów
(2009) oraz, wspomnianego wcześniej, Jednoczasu.
2
Pierwszy list, jaki otrzymał Józef Baran od Jana Rybowicza, datowany jest na 25 listopada 1977 roku i to w nim
właśnie młody twórca zwraca się do uznanego już wówczas poety o ocenę debiutanckich utworów. Do listu
dołącza dwa wiersze: Oswojony przez śmierć oraz Życiorys. Dochodzi zatem do pewnej rozbieżności pomiędzy
relacją Barana, a faktami, jakie przemawiają przez list. Nic nie wskazuje na to, by przed wspomnianym listem
istniały wcześniejsze, choć Józef Baran stwierdził, że kilka listów zaginęło.
3
Klub dziennikarzy Pod Gruszką mieści się w Krakowie przy ul. Szczepańskiej 1.
4
Grażyna Różycka. Przebywa na emigracji w Kanadzie (Edmonton). Jan Rybowicz rozpoczął studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z siostrą, jednak nie ukończył ich. Wspomnieniami z tego
okresu podzielił się w obszernym wywiadzie, którego udzielił Józefowi Baranowi. Został on opublikowany
w książce pt. Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety (Warszawa 1985).
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Rybowicz próbuje nawiązać kontakt z najważniejszymi pismami na ówczesnej mapie
kulturalnej Polski. Znalazły się wśród nich: „Poezja” (z Krzysztofem Gąsiorowskim), „Życie
Literackie” (z Markiem Sołtysikiem), „Kultura” (z Maciejem Kosickim), „Nowy Wyraz”
(z redaktorami Markiem Sołtysikiem i Zbigniewem Fronczkiem), „Tygodnik Kulturalny”
(z Tadeuszem Nowakiem), „Akcent” (z Bohdanem Zadurą), „Odra” (z Urszulą Kozioł).
Część korespondencji redakcyjnej, kierowanej do Jana Rybowicza, przechowuje
w pojedynczym, niezewidencjonowanym skoroszycie Biblioteka Publiczna im. Juliusza
Słowackiego w Tarnowie. Materiały te zdeponował w filii owej biblioteki, mieszczącej się
niegdyś w Dąbrowie Tarnowskiej, sam Rybowicz. Warto w tym miejscu nadmienić, iż
zachowała się tylko niewielka cześć korespondencji własnej Rybowicza. Wszystkie materiały,
dokumentujące w jakikolwiek sposób współpracę pisarza z redakcjami bądź wydawnictwami
zostały przez niego samego zniszczone, a wybór, jakim dziś dysponujemy, został
przygotowany według klucza, którego nie jesteśmy w stanie dziś odszyfrować. W zbiorze tym
znajduje się również korespondencja od Józefa Barana, która obejmuje listy następujące:
z 30 marca 1981 roku, z 7 kwietnia 1981 roku, z 9 czerwca 1981 roku oraz jednostki
niedatowane: jeden list z kwietnia 1981 (podpis końcowy mówi o okresie poświątecznym)
oraz niedatowaną pocztówkę. Andriej Bazylewski, który w połowie lat 80. autentycznie
zafascynował się twórczością Jana Rybowicza i postanowił przetłumaczyć zarówno prozę, jak
i wiersze na język rosyjski5, relacjonuje po latach:
„Wiem tylko tyle - a byłem w Lisiej Gorze w parę dni po śmierci poety - że wtedy jego biurko
było zupełnie puste; jedynie w dolnej szufladzie leżała też pusta (ale zawiązana) teczka
z cienkiej, białej tektury z ręcznym napisem: «Wiersze i Rosja». I nic więcej. Na czystym stole
maszyna do pisania. Trochę książek na półce. Gołe bielone ściany, nieduży krucyfiks nad
łóżkiem. Ojciec Jana, pan Józef, powiedział mi, że w dniu śmierci syna już żadnych papierów
w pokoju nie było...”6.

Wśród znajomych7 Jana Rybowicza panuje powszechne przekonanie, że niemal
wszystkie autorskie materiały, jak i listy do siebie adresowane regularnie palił. Jeden taki
zabieg mógł mieć miejsce przed śmiercią, kiedy w wyniku skrupulatnej selekcji został
wydzielony zbiór listów, które przekazał do biblioteki, natomiast o wcześniejszych
zdarzeniach tego typu dowiadujemy się z listów adresowanych do Józefa Barana. List do
niego adresowany, z 19 marca 1981 roku, zawiera następującą informację;
„[...]Zrezygnowałem ostatecznie z pisania wierszy, chyba. Spaliłem wszystkie swoje
maszynopisy, periodyki i druki porozsyłałem do znajomych, niech sobie czytają [...]”.
W toku poszukiwań i kwerend, jakie udało mi się przeprowadzić, ustaliłem, że
5

Wybór wierszy i prozy Rybowicza został zamieszczony w tomie zbiorowym przekładów na język rosyjski
(Strana naoborot. Stikhotvorenija i proza. 1976-1990, wyb., tłum., wstęp i posł. A. Bazilevskijj, Moskwa 1992).
Wybór prozy został opublikowany przez Bazylewskiego dwa lata wczesniej (Vykhod iz t'my. Rasskazy, Grigorij
Lepilin [faktycznie: Andrejj Bazilevskijj], Moskwa 1990. W 2005 roku wydawnictwo Adam Marszałek wspólnie
z wydawnictwem Vakhazar, którym kieruje prof. Bazilewskij, opracowało tom, zawierający przekłady
wszystkich opublikowanych w tomikach poetyckich wierszy Jana Rybowicza (Dobra wiadomość, Toruń 2005).
6
Informacje przytoczone na podstawie listu Andrieja Bazylewskiego do autora pracy z dnia 14 kwietnia 2011
roku.
7
Jedną z osób, przekonanych o tym fakcie, był Jerzy Reuter (1956-2012) – dziennikarz „Gazety Tarnowskiej”,
pasjonat historii Tarnowa, prozaik. Wspominał o tym w liście do autora pracy z dn. 3.02.2011 r.
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większość autorskich listów Rybowicza pozostaje w rękach prywatnych, niewielka ich liczba
natomiast zdeponowana jest w warszawskim Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.
Znajdują się tam listy adresowane do Artura Sandauera (inw. 5904, k. 1-5), Jerzego
Andrzejewskiego (syg. 1587, k. 91-95) oraz Jerzego Lisowskiego (inw. 5521, k. 1).
3. Listy Rybowicza jako dokument upadku pisarza i człowieka
Już na wstępnym etapie lektury listów Rybowicza adresowanych do Józefa Barana
jesteśmy w stanie stwierdzić, że ich charakter opiera sie, pod względem formalnym, przede
wszystkim na dokumencie, którego tematyka oscyluje zazwyczaj wokół bieżących działań
twórczych, problemów z nimi związanych, aktywności wydawniczej, jak i osobistych
trudności w codziennym funkcjonowaniu, jakich dostarczał pisarzowi alkoholowy nałóg. Ten
formalny charakter zdaje się potwierdzać każdorazowo układ, jaki nadaje Rybowicz listom.
Czyni to częściowo z przesadnej kurtuazji, jak i pod wpływem okoliczności – listy
adresowane są zazwyczaj do redakcji „Wieści”, zatem posiadają charakter na poły oficjalny,
nawet wówczas, kiedy dotyczą spraw bieżących, prywatnych. Wspomniane aspekty
pisarskiego życia, do których odnosi się Rybowicz, stanowią jednak tylko część „aparatu”,
przez który Rybowicz odbiera świat. Umiejętność wnikliwej obserwacji i związana z nią
bezpośrednia diagnoza społeczna stanowią niewątpliwy atut pisarza, który potrafił celnie
wykorzystać w opowiadaniach. Specyficzna subiektywizacja przytaczanych przez Rybowicza
faktów pozwala na odbieranie świata, w którym czytelnik może funkcjonować niemal „na
bieżąco”, bez zbędnego dystansu, z odpowiednią dynamiką poznawczą. Listy te odsłaniają
człowieka niemal „nagiego”, wyzutego z wszelkich konwenansów, wyrażającego swe sądy
celnie i bezpardonowo. Zasób słownictwa autora odczytywać możemy jako brutalnie
wulgarny, rezygnujący z minimum kultury i wyrafinowania, jakie nakazywałaby
korespondencja. Ten stan rzeczy dotyczy również listów bardzo wczesnych, kiedy to
znajomość pomiędzy debiutującym wówczas pisarzem, a doświadczonym już redaktorem
i poetą dopiero się zawiązywała. Za doskonały przykład może posłużyć tutaj np. list
z 30 grudnia 1977 roku, w którym Rybowicz pisze: „[...] A poza tym na Pan zupełną rację, że
o wartości poety nie decyduje nic(!) doprawdy oprócz jego wierszy! I mówię Panu, jak ja
nienawidzę większości tych skurwysynów, młodych „literatów” z Warszawy [...]”.
Przekonanie o słuszności własnych sądów nie opuszczało Rybowicza w zasadzie do końca
życia. Nie miał zwyczaju – zarówno jako twórca, jak i po prostu człowiek – korzenia się
przed „panami redaktorami”, dla których podstawowym kryterium wartościującym było
pochodzenie pisarza. Kryterium to, w sposób oczywisty krzywdzące, pozwalało, jak się
okazuje, na jednoczesną ocenę samego twórcy, jak i jego sposobu myślenia o świecie.
Rybowicz atakuje, bądź co bądź, własne środowisko z pozycji demaskatora i prześmiewcy;
stańczyka, który otwarcie głosi, że „król jest nagi”. Na ile to nonkonformistyczne stanowisko
wyrasta z osobistych przekonań pisarza, na ile zaś uwarunkowane zostało przez osobiste
problemy Rybowicza, wynikające z rozgoryczenia sytuacją wydawniczą w kraju? Tego nie
jesteśmy w stanie ocenić jednoznacznie. Faktem jest, że Rybowicz, paradoksalnie, również
stworzył wokół swojej osoby takie „kółka wzajemnej adoracji”, o których to niegdyś sam
pisał do Barana z wyraźną pogardą: „[...] Ktoś nawet kiedyś usiłował zdemaskować w prasie
te ich «poetyckie mafie», występujące pod szyldem Kół Młodych przy ZLP, klany zasr...,
kółka różańcowe wzajemnej adoracji... Pfuj!”. Takimi środowiskami, w których twórczość
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Rybowicza stanowiła wyraźny punkt odniesienia na tle twórczości prozatorskiej tamtego
czasu były redakcje: „Wieści”, gdzie redaktorem działu literackiego był właśnie Józef Baran,
„Nowego Wyrazu” z osobami Marka Wawrzkiewicza oraz Zbigniewa Włodzimierza
Fronczka (późniejszego redaktora „Akcentu”) oraz „Życia Literackiego”, gdzie sprzyjającą
twórczości Rybowicza osobą okazał się Marek Sołtysik. Nieoceniona w tej materii okazała się
również polityka wydawnicza ustalona przez Andrzeja Wasilewskiego, długoletniego
dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego, dzięki któremu (można to chyba stwierdzić
otwarcie) proza samotnika z Lisiej Góry poddana została publicznej recepcji.
Nie odnajdziemy w korespondencji Jana Rybowicza do Józefa Barana odniesień do
wydarzeń politycznych czasu, w którym przyszło mu tworzyć, choć jednym z istotniejszych
tego typu było np. wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku). Z listu do Artura
Sandauera z dnia 9 marca 1982 roku dowiadujemy się, że Rybowicz został aresztowany
właśnie 13 grudnia i przewieziony do ośrodka dla internowanych w Załężu k/ Rzeszowa,
gdzie przebywał do 8 marca 1982 roku. W swoim szkicu biograficznym, dotyczącym losów
rodziny Rybowiczów, Grażyna Różycka (Rybowicz) pisze:
„Trzeciego grudnia 1981 roku bezpieka „odwiedziła” nasz dom rodzinny w środku nocy.
Wpadli z latarkami, przeszukali cale mieszkanie, skonfiskowali maszynę do pisania, a Janka
zabrali do wiezienia. Siedział trzy miesiące w Rzeszowie ze zwykłymi przestępcami. Co
prawda nie był członkiem Solidarności, ale od marca 1968 roku był na „czarnej liście”
tarnowskiej bezpieki. Maszynę do pisania przetrzymano przez dłuższy czas i tata wydeptywał
ścieżki do prokuratury, żeby ją dla Janka odzyskać”.

Ten czas relacjonuje również Józef Baran, przytaczając list od przyjaciela:
„[...] Forsę tu na «wypiskę» mam, papierosy mam, leżę bykiem cały dzień i czytam bibułę
komunistyczną dostarczaną nam w formie «Trybuny Ludu» i książek z więziennej
biblioteczki. Ładuję się jak akumulator, który zacznie pracować na wolności, czyli pisać [...]”.

Władza ludowa okazała się jednak w przypadku Rybowicza nadzwyczaj łaskawa.
Józef Baran w jednej z rozmów wspominał przesłuchanie, na które został wezwany do
komendy SB w Krakowie. Miał wówczas okazję, jak sam opowiadał, „przekonywać
kulturalnego oficera prowadzącego o walorach twórczości kolegi”. Ta osobliwa „rozmowa
o literaturze” okazała się jednorazowym incydentem, bowiem Rybowicz pisarzem
niepokornym, w sensie politycznym, wcale nie był. Mimo ciągłego plwania, właśnie
w korespondencji, na rozmaite odgórne dyrektywy, ograniczające przydział papieru i tym
samym uniemożliwiające terminowy druk książek, „romanse” z władzą, jakie stały się
udziałem większości ówczesnych działaczy kultury czy w końcu kontestowania ustroju
w ogóle, nie ponosił żadnych konsekwencji. Wnikliwy czytelnik mógłby zatem zadać pytanie
o sytuację, w jakiej pisarz się znalazł i rodzaj układów towarzyskich, w jakie mógł zostać
wciągnięty. Mogłyby wszak polegać na świadczeniu aparatowi bezpieczeństwa odpowiednich
usług w zamian za bezproblemowy druk pozycji książkowch, jak miało to przecież miejsce
w przypadku wielu pisarzy. Dzięki dokumentacji, jaka zachowała się w jednostkach Instytutu
Pamięcmi Narodowej Krakowa i Rzeszowa jesteśmy w stanie tezę tę jednoznacznie obalić,
stwierdzając, iż Rybowicz nie tylko nie współpracował z aparatem bezpieczeństwa, ale starał
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się również wobec systemu przeciwdziałać. Zachowały się akta z procesu karnego, jaki
wytoczono Janowi Rybowiczowi na podstawie oskarżenia z art. 237 Kodeksu Karnego
o znieważenie organów władzy państwowej i organizacji politycznych (IPN Kr 13/632).
Pisarz został również oskarżony o kolportaż materiałów antyreżimowych poprzez wysyłanie
ich do różnych redakcji prasowych (IPN Kr 071/51). Zachowały się również dokumenty
z okresu wspomnianego już wcześniej internowania (IPN Kr 036/511/1910/II). Na ogół
traktowano Rybowicza raczej jako niegroźnego pijaczka, wygłaszającego swe przewrotne
sądy nierzadko w obecności najwierniejszego audytorium Lisiogórzanki, zatem właściwie
nikogo. Korespondencja, której wybór tu chcę zaprezentować, zawiera w prawdzie swoiste
„sprawozdania” z wysokości grzywn, jakie przyszło Rybowiczowi płacić za obrazę urzędnika
PRL (naczelnika gminy), jednak nic ponad to. Nie był Rybowicz długoletnim więźniem
politycznym, pisarzem zaangażowanym – PRL mierzył właściwą sobie miarą człowieka
sfrustrowanego, przytłoczonego bardziej samotnością, aniżeli zniewoleniem, brakiem
zrozumienia, zestawem absurdów społecznych, które fundowało mu znienawidzone
środowisko Lisiej Góry. Wspominany jest jako pisarz nader pragmatyczny. Marek
Wawrzkiewicz relacjonuje:
„Pierwszym pytaniem, jakie stawiał Rybowicz w przypadku próby opublikowania
czegokolwiek w «Nowym Wyrazie» było: «Ile ja za to dostanę?», ponieważ borykał się
nieustannie z problemami finansowymi. Często pisywał też do redakcji z prośbą, by wypłacić
mu zaliczkowo określoną sumę, co w tamtym okresie było trudne, jeśli nie niemożliwe”.8

Problematykę, którą rozważa Rybowicz w listach do Barana przenosi zatem do relacji
z innymi adresatami, choć w żadnym innym przypadku korespondencja ta nie osiąga wymiaru
tak osobistego. Kontakty oficjalne, które zdecydował się nawiązać Rybowicz pod koniec
1977 roku przeobrażają się z czasem w żywą relację koleżeńską, wręcz przyjacielską.
Znamienne są listy noszące spory ładunek emocjonalny, które, w przypadku Rybowicza,
oznaczają konkretne wołanie z dna egzystencjalnego zagubienia. Oto jeden z takich zapisów:
„[...] Wpadam w tak pierdolone dołki psychiczne, że czasem myślę, iż z takiego dołka
pewnego razu nie wyjdę. A to wszystko nerwy. Nerwy! (list z 1 marca 1985 roku). I inny,
pochodzący z jednego z ostatnich listów do Barana (z 30 maja 1990 roku):
„Drogi Józku! Napisz kochany, jak tam żyjesz w Krakowie? A przy okazji – WYKAŃCZAJ!
Tych wszystkich - MIŁOSZÓW CZESŁAWÓW i STANISŁAWÓW BARAŃCZAKÓW – to
nie są POLSCY POECI! To są NORMALNI ZDRAJCY OJCZYZNY!!! Jeśli się mylę, niech
sam Bóg mnie ukaże! Żyj w Polsce i umrzyj w Polsce, mimo wszystko! Wtedy będziesz
godzien miana POLSKIEGO POETY. Chuj z pieniędzmi! Jan Rybowicz”.

Stosunek Rybowicza do pisarzy przebywających na emigracji był jednoznaczny –
pogardliwy. Potrafił wyrażać się o nich z właściwą sobie gwałtownością, nie przebierając
w słowach. Ten stan rzeczy oddaje przywołany list, w którym otwarcie lży „wielkich”
polskiej poezji. Ciekawy kontekst dla tych rozważań buduje również list, jaki zachował się
w domowym archiwum Jerzego Reutera, zmarłego w kwietniu 2012 roku, niegdysiejszego
8

Informacje przytoczone na podstawie rozmowy przeprowadzonej przez autora pracy z Markiem
Wawrzkiewiczem 25 marca 2011r. w Warszawie.
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redaktora „Tarnowskiego Magazynu Informacyjnego”, autora słuchowiska opartego na
biografii pisarza i pasjonata historii regionu tarnowskiego. List ten (z 13 grudnia 1989 r.),
adresowany do Antoniego Wolaka, poety, przebywającego od końca lat 80. w Kanadzie
(Calgary), zachował się jedynie w postaci zeskanowanej 9. Mowa w nim o ewentualnej próbie
podjęcia przez Rybowicza pracy zarobkowej w Kanadzie. Pisze:
„[...] Jeżeli idzie o Twoje zaproszenie do mycia okien to zastanawiam się, czy rzeczywiście nie
rzucić całej tej pisaniny i nie wyjechać za zarobkiem i w ten sposób przeczekać tę całą nędzę
i kryzys naszego biednego i nieszczęśliwego Kraju? [...]”.

Rybowicz zdaje sobie sprawę, że sytuacja zaczyna się drastycznie zmieniać, zaś
o przyczynach emigracyjnej tułaczki nie muszą stanowić jedynie względy polityczne. Polska
przełomu lat 80. i 90. jawi się jako kraj pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, marazmu
społecznego i kulturalnego. W kontekście wcześniejszego zatem listu, adresowanego do
Wolaka, list z roku 1990 jawiłby się raczej jako głos milknącej wściekłości, w której siłę
przestaje wierzyć nawet sam Rybowicz.
Obraz pisarza, który wyłania się z korespondencji z Józefem Baranem, jest nader
złożony, jednak nie na tyle, byśmy nie mogli sprowadzić prawideł, w których się kształtował,
do kilku istotnych paradygmatów. Po pierwsze – możemy mówić na wczesnym etapie
kontaktu korespondencyjnego o Rybowiczu entuzjaście, młodym zdobywcy podwojów
literackiego świata. Dotyczyłby on w głównej mierze wczesnegop okresu pisarskiego. Okres
ten w korespondencji obrazują przede wszystkim listy wczesne, wysyłane pod wpływem
impulsu, chęci uprawiania pisarstwa „na serio”, którą to decyzję Rybowicz rozważał dosyć
długo, nie będąc pewnym ostatecznych skutków. Z wywiadu, który przeprowadził Józef
Baran i zamieścił w swojej późniejszej książce [Baran, 1986, s. 182] wynika, że pisarz
rozpoczął swą karierę właściwie z pobudek czysto praktycznych. Na pytanie „Dlaczego
piszesz?” Rybowicz odpowiedział:

9

Tarnowskie środowisko poetyckie, o czym dowiedziałem się dzięki uprzejmości Antoniego Wolaka, było dosyć
niewielkie. W liście do autora pracy wymienił poeta dwa, liczące niegdyś wg. niego nazwiska – Staniława
Słomki i Adama Bartosza. Także Rybowicz mimowolnie się w tym środowisku „obracał”, biorąc pod uwagę
próby publikacji w „Tarnowskim Magazynie Informacyjnym”. Znajomość z Wolakiem ograniczyła się jednak do
kilku zaledwie listów. W liście do autora z dn. 7.03.2011 r. Poeta wspomina: „[...] Wszystkie swoje wędrówki po
kraju (przeprowadzki - przyp aut.) odbywałem (jak zawsze) samochodem zapakowanym kartonami w niezbędne
przedmioty do codziennego użytku i książki. Dosyć powiedzieć, ze mój stary zwyczaj wkładania wszystkiego do
książek (jako rodzaju zakładki, czy cos w tym rodzaju), co sie tyczy papieru, w tym tez papierowych pieniędzy,
jest najprawdopodobniej powodem, ze m.in. straciłem (i tak skąpą ilość listów od Rybowicza) podczas ulewnego
deszczu, który padał przez pięć godzin podroży do Ontario przez Manitobe. Wszystkie pudelka z książkami
miałem w małej przyczepie, która po 4/5 dniach podróży była doszczętnie zalana w środku, a książki, które
posiadały ilustracje, typu Historia sztuki, albumy z malarstwem, zalała woda i uległy zniszczeniu, powodując
sklejenie sie stron na tzw. cegle. Tam pewno znajdowało sie jego kilka listów. Mam tylko jego ostatni, w którym
jest mowa o jego podróży do Calgary i ewentualnej pracy”.
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„To jest jakaś potrzeba wewnętrzna. Ale to za mało jeszcze. Jak mówił Sarayan
w pięćdziesiątym roku życia podajże, ważniejszy jest chleb, sama sztuka nie wystarcza. Piszę
przede wszystkim dla pieniędzy. Jak Boga Kocham! Do roboty mi się nie chce iść. Zresztą
żadnego zawodu nie mam. Pewnego. No, to gdzie pójdę teraz? [...] Właściwie gdybym miał
kupę forsy, to mógłbym nie pisać. W tej chwili przynajmniej. Bo na początku, to może była
taka motywacja. Coś się ukaże w druku, ja będę kimś. Kim jesteś! Może przeze mnie
przemawia dzisiaj jakaś gorycz, przekora. Nie wiem”.

Rybowicz pisze z pozycji debiutanta do autora już uznanego, jakim był wówczas Józef
Baran, parający się dodatkowo pracą dziennikarską. Lata 1977-1980 obfitują
w korespondencję, poprzez którą Rybowicz usiłuje zadzierzgnąć nić współpracy z uznanym
krytykiem – Arturem Sandauerem, autorytetem literackim w osobie Jerzego
Andrzejewskiego, redaktorem „Poezji” Krzysztofem Gąsiorowskim, czy w końcu właśnie
z Józefem Baranem. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Chcąc wkraść się na literackie
forum, bądź też wejść tam przez szeroko otwarte drzwi, Rybowicz musiał wykazać ze swojej
strony minimum wysiłku. Musiał dać sygnał, który w odpowiednich środowiskach mógł już
zostać przetransponowany na silne wezwanie do zainteresowania jego osobą. Co zresztą
czyni. Okres kolejny, który wyłania się z korespondencji z Józefem Baranem, to okres
podebiutancki, czyli okres kształtowania się samoświadomości twórczej Rybowicza.
Entuzjastycznie przyjęty tom opowiadań Samokontrola i inne opowiadania oraz recenzje,
których nie unikają po jego opublikowaniu zarówno entuzjaści, jak i krytycy pisarstwa
samotnika z Lisiej Góry, pozwalają Rybowiczowi na w pełni otwarte formułowanie
literackich postulatów, jak i sądów wartościujących określone środowiska polityczne czy
literackie. Może sobie na to pozwolić, posiada już bowiem poparcie swoich zwolenników, na
które to poparcie musiał sobie przez cztery ostatnie lata zapracować (biorąc za istotną cezurę
rok 1976, kiedy to publikuje swój pierwszy wiersz pt. Wyobraźnia na łamach krakowskiej
„Gazety Południowej”). Posiada swoje sprawdzone redakcje, w przypadku których ma
pewność, że jego tekst zostanie przynajmniej z uwagą przeczytany. Większość opowiadań,
które złożą się na późniejsze tomy – Wiocha Chodaków, Inne opowiadania oraz Czekając na
Becketta pisze i publikuje po raz pierwszy właśnie w okresie największego pisarskiego
entuzjazmu tj. 1980-1985.
Trzeci, ostatni już okres, charakteryzowałby się właściwie postępującą stagnacją,
zamieraniem pierwotnych instynktów, które pozwalały Rybowiczowi walczyć, z różnym
przecież skutkiem, o pozycję w literaturze. Nie ma już siły na wykłócanie się o racje,
przyjmuje bezradnie to, co przynosi niełatwa egzystencja. Pogłębia się alkoholowe
uzależnienie – pisarz dokonuje jeszcze ostatnich zrywów pomiędzy jedną a drugą „delirką”.
Jedną z takich „jaskółek” zmian na lepsze miała być współpraca z Andriejem Bazylewskim,
którą rozpoczął w styczniu 1985 roku. W liście z tamtego czasu pisze:
„Drogi Józefie! Wreszcie jakoś ochłonąłem po swoich alkoholowo – psychopatycznych
ekscesach i powoli zabieram się do pisania. Napisałem kilka wierszy, które ci posyłam,
i zacząłem dwa opowiadania, i myślę, że rozkręcę się w czasie, oby! Nie wiem, czy Ci
mówiłem, że napisał do mnie z Moskwy niejaki Andrzej Bazylewskij, tłumacz chyba, że chce
zgody na druk moich opowiadań, które przetłumaczył, i siedmiu wierszy? Pisze, że we
wrześniu '84 wysłał mi maszynopisy do autoryzacji, czy jak, ale ich nie otrzymałem.
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Napisałem, że daję mu wolną rękę, niech tłumaczy i drukuje beze mnie. Zobaczymy [...]” (list
z dnia 12 stycznia 1985 roku).

Kilka miesięcy później sytuacja zdecydowanie nie ulega polepszeniu: „[...] Czuję się
rozpieprzony wewnętrznie, zupełnie pusty. Brak mi motywacji i do życia, i do pisania. Ze
strachem myślę o swojej przyszłości. Smęcę, jakby to mogło pomóc w czymkolwiek [...]”
(list z dnia 25 listopada 1985 roku).
Listy Jana Rybowicza do Józefa Barana to zapis powolnego umierania człowieka
i artysty. Nie jest to jednak literatura, ale wręcz przeciwnie – właśnie dokument.
Sprawozdanie uczynione przez człowieka, który doświadczył bezsensu życia. Fakty, które
opisuje Rybowicz mówią O NIM. Składają się na jego obraz – człowieka uwikłanego
w problem alkoholowy, prowadzącego otwartą walkę z literackim kumoterstwem i obraz
człowieka zmęczonego, poddającego się bezwolnie następstwu wypadków. Listy Rybowicza
to dokument o nim samym – człowieku wsobnym, ale i człowiekiem w świecie, jeśli
spróbujemy posłużyć się w tym przypadku kategoriami filozoficznymi.
Bibliografia:
1. Baran J., Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety, Warszawa 1986, s.182.
2. Baran J., Tragarze wyobraźni, Rzeszów 2006, s. 84.
3. Marx J., „To dla mnie właśnie i ta kobieta i ta róża...”, w tegoż: Legendarni i tragiczni.
Eseje o polskich poetach przeklętych, Warszawa 2002, s. 722.
4. Rybowicz J., I przyszedł szatan... [w tegoż:] Wiocha Chodaków, PIW, Warszawa 1986,
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4. DRAMATYCZNE INSPIRACJE CZY TEATRALNE OBSERWACJE
W „KRONICE POLSKIEJ” MISTRZA WINCENTEGO? ŚLADY
OBECNOŚCI
MAŁYCH
FORM
DRAMATYCZNYCH
W ŚREDNIOWIECZNYM ŹRÓDLE KRONIKARSKIM.
Anna Łozowska-Patynowska
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
E-mail: lozowskaanna@wp.pl
1. Wstęp
Pierwsze ślady rozwoju dramatu i teatru w średniowieczu to XIII-XIV wiek. Istnieją
wcześniejsze utwory, jak tekst Mistrza Wincentego, w którym pojawiają się ślady
dramatycznych inspiracji. Wydaje się prawdopodobne, iż autor Kroniki polskiej oglądał
wystawiane publicznie formy dramatyczne. Co więcej, posługiwał się dramatycznymi
komponentami do budowania własnego tekstu historiograficznego, by w sposób optymalny
oddziaływać na odbiorcę, czytelnika nie tylko dzieła dziejopisarskiego, ale i utworu w dużym
stopniu synkretycznego, łączącego w sobie cechy wielu różnorodnych gatunków literackich.
„Barwne opowiadanie” przeszłości przez kronikarza ma wyraźne konsekwencje. Literackie
zaangażowanie historiografa mogło mieć przyczyny polityczne. Można wysunąć tezę, iż
dotyczyło ono kreacji sylwetki jego protektora, Kazimierza Sprawiedliwego, konesera sztuki.
2. Materiał i metody
Interesującym zadaniem będzie określenie, nie tylko jakie „dramatyczne” wzorce
i koncepty kronikarz mógł zaczerpnąć z tradycji literackiej, co jest podstawową kwestią dla
badacza literatury staropolskiej, ale szczególnie, jakie rezultaty przyniosło ich użycie
w dziele. Jest to kwestia z pogranicza literatury, kultury oraz historii. Celem artykułu nie jest
jednie poddanie egzegezie Kroniki polskiej w oparciu o wzorce retoryczne i gatunkowe
zastosowane przez kronikarza, ale ich konfrontacja z możliwą strategią recepcji dzieła
zaprojektowaną przez Mistrza Wincentego. Spojrzenie hermeneutyczne na ten tekst kultury
okaże się przydatne w interpretacji. Odniesienie analizowanych fragmentów do całości
utworu, podjęcie próby zrozumienia strategii dialogicznej w dziele, rozważania nad podjętą
tematyką, problematyką etyczną oraz charakterem i celem zastosowanych przez kronikarza
metafor to podstawowe kwestie, którymi się zajmę.
3. Wyniki i dyskusja
3.1. Teatr i dramat w średniowieczu w kontekście Kroniki polskiej
Jak przypuszczają badacze jeszcze w wieku XII w Polsce zaczęła się rozwijać gałąź
teatralna. Cenne w tej materii wydają się wskazówki Czesława Strzeleckiego, który wysunął
tezę, iż:
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Kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze misteria, trudno bliżej określić, ale jest niewątpliwe, że
w końcu XII-go wieku już coś w tym rodzaju urządzano, gdyż w roku 1207 papież Innocenty
III w swoim brewe do arcybiskupa gnieźnieńskiego Michała Kietlicza, karci duchowieństwo
za udział w widowiskach po kościołach katedralnych i zabrania używania masek w kościele
[Strzelecki, 1947, s. 13].

W XII i XIII wieku w Polsce odbywały się już widowiska „na wzór przedstawień
w zachodniej Europie” [Strzelecki, 1947, s. 13]. Mistrz Wincenty, który uzyskał stopień
magistra na zagranicznej uczelni, z pewnością miał z nimi do czynienia, być może nie
w Polsce, lecz właśnie w miastach zachodnioeuropejskich. Dlatego jego utwór można uznać
za dzieło mieszczące w sobie ślady „dramatycznego” zainteresowania Mistrza, świadomie
bądź mniej świadomie korzystającego z dalszego rozwoju tego rodzaju literackiego.
Protektorem, wspierającym finansowo Wincentego mógł być książę Kazimierz
Sprawiedliwy [Kiełtyka, 1962, s. 170], o którym kronikarz pisał jako o „najdzielniejszym
z książąt” [Kürbis, 1992, s. 5], chociaż Brygida Kürbisówna dostrzegła związki Wincentego
także z biskupem Gedką, mającym być mentorem intelektualnym kronikarza [1992, s. XVIXVIII]. Być może dlatego dziejopisarz pozostawił w kronice panegiryczny zarys postaci
Kazimierza. Istotne zdaje się także wskazanie miejsca jego zagranicznych studiów. Część
historyków uważa, iż mógł być to Paryż (M. Wiszniewski, K. Potkański, A. Karbowiak, H.
Zeissberg), inni akcentują związki intelektualne Wincentego z Bolonią (S. Kot, R. Piłat).
Zachodnioeuropejskim oglądem kultury znacznie poszerzył kronikarz swój horyzont
mentalny.
Wobec powyższego należałoby szerzej zająć się analizą tezy postawionej przez
Tadeusza Lilaka, który w taki sposób scharakteryzował postawę Wincentego wobec
przedstawień teatralnych:
Rażą go też przedstawienia teatralne, o których wyraża się, że służą gawiedzi. Z drugiej
strony, teatrum kościelne było narzędziem zbliżającym przedstawienia wierzeń
chrześcijańskich do mas, słabo przecież schrystianizowanych. Powstaje więc wątpliwość, czy
tenże sam autor jako pasterz diecezji krakowskiej mógł występować czynnie przeciwko
widowiskom religijnym (…). Wystąpienie Kadłubka przeciw widowiskom od razu
w pierwszym zdaniu wstępu do Kroniki stanowi jakże wymowne świadectwo ugruntowanej
w XII wieku tradycji odbywania różnego rodzaju widowisk w kościołach w środowisku
krakowskim [Dowiat, 1985, s. 409].

T. Lilak wspomniał o wątpliwości, która być może dotyczyła samego Kadłubka,
biskupa wiernego instytucjom kościelnym i ich prawom, ale i propagatora idei religijnych.
Faktycznie pierwsze zdanie z Prologu brzmi: „Trzech ich było, którzy z trzech powodów
nienawidzili uroczystości teatralnych, (…) Kodrus (…), Alkibiades (…), Diogenes” [Kürbis,
1992, s. 3]. W kontekście całości utworu przywołane przez Kadłubka starożytne postaci łączy
pragnienie lekceważenia, bagatelizowania opinii publicznej. Ramy teatralne okazują się
metaforą wykorzystaną przez autora w celu zilustrowania mechanizmu oceniania. Ale ostatnie
zdanie w Prologu odsłania zupełnie inny problem: „Kto więc skąpi pochwał, niech będzie
bardziej skąpy w ganieniu” [Kürbis, 1992, s. 6]. Cały Prolog spięty jest klamrą
kompozycyjną i stanowi on o materii twórczej historiografa, o kreacji w dziele,
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fundamentalnych relacjach prawdy i fikcji kronice oraz ukazania losu polskiej społeczności
pod wodzą królów i książąt. Realizacja misji dziejopisarskiej jest dla Kadłubka priorytetem.
W paremii dotyczącej wystawiania noty jego dziełu chodzi kronikarzowi o zwrócenie uwagi
na walory i żmudność jego pracy.
W tym kontekście zastanawiająca jest funkcja polityczna Kroniki polskiej oraz jej
wykładnie. Kadłubek, konstruując racjonalny przekaz, stworzył utwór przedstawiający
dramatyczne losy „rzeczypospolitej” przekaz w ten sposób przekonując czytelnika
o własnych racjach. Dzieło Mistrza może pretendować do funkcjidzieła-spektaklu, w którym
poszczególne role rozpisane zostały na głosy interlokutorów, a kolejne sceny odsłaniają
najważniejsze zdarzenia niemalże od początku polskich dziejów. Utwór-„teatr pamięci”, jak
nazywa je P. Bering, oparty na reminiscencji, plastycznej odsłonie przeszłości realizuje
zasadniczo kilka zadań. Jest gruntowanym, ponadczasowym dialogiem nad polską
tożsamością narodową, próbą interioryzacji świadomości przeszłych pokoleń i konfrontacją
przemyśleń interlokutorów, Jana i Mateusza, z aktualnym spojrzeniem na rzeczywistość. Jan
na początku księgi I wypowiada kwestię: „My bowiem dzisiejsi jesteśmy i nie masz w nas
sędziwej wiedzy wczorajszości” [Kürbis, 1992, s. 7]. Nie jest to zatem samo przypominanie
zdarzeń minionych, lecz swoistego rodzaju gra na temat przeszłości, z przeszłością i w końcu
o przeszłość. Jest to głęboki dyskurs o szeregu zdarzeń minionych opierających się w dużej
mierze na tradycji ustnej i ówczesnych tekstach kultury (Kronika polska Anonima zwanego
Gallem).
Dramat jako rodzaj literacki mógł być zatem potencjalnie korzystnym wzorcem dla
kronikarza. Wincenty jako biskup musiał stać na straży stanowiska kościoła, potępiającego
spektakle, krystalizujące się równocześnie na bazie tradycji chrześcijańskiej i rodzimej, czyli
pogańskiej. Ale owe spektakle pełniły ważną w chrystianizacji rolę dydaktyczną, oddziałującą
na odbiorcę. Możliwe, że Wincenty jako kronikarz-erudyta-literat przyglądał się i przysłuchał
im wielokrotnie, a ich konstrukcję przeszczepiał do swojego dzieła. Nawet jeśli potępiał
„stosowanie masek”, to nic złego nie widział w odświeżaniu wzorców literackich, jak czynił
to w przypadku kreacji osoby księcia Kazimierza.
Z. Raszewski jednoznacznie wskazywał, iż średniowiecze nie interesowało się długo
dramatem, toteż w świadomości ówczesnych, po upadku imperium rzymskiego, zatarło się
właściwe znaczenie słowa „theatra”. Tymczasem już w X w. w jednym z angielskich
klasztorów powstał dokument odnoszący się do tych widowisk, będący „instrukcją” do jego
wystawienia, a w ciągu „następnych stuleci upowszechniły się one w wielu krajach
łacińskiego obrządku jako Nawiedzenie grobu. Visitatio sepulchri” [Raszewski, 1990, s. 9].
W średniowieczu bowiem twórczość dramatyczną wystawianą publicznie kojarzono ze
słowem „ludus”, czyli z „grą”. Pojęcie to wprowadza wiele możliwości odczytywania tekstu
Mistrza. Warto przyjrzeć się głębiej, na ile utwór jest grą z tradycją literacką, grą
z aktualnymi wzorcami czerpanymi z ówczesnego otoczenia, a na ile metaforyczną próbą
wystawienia przez kronikarza własnych idei w formie sztuki.
Synteza tradycji w jego dziele wskazuje na złożoność i niejednolitość ówczesnej myśli
dziejopisarskiej, a także na erudycję samego twórcy Kroniki polskiej. Warto podkreślić, iż
kronikarz, jako jeden z nielicznych, potrafił odróżnić „zwiewne i nietrwałe piękno ciała od
wartości wewnętrznych” [Dowiat, 1985, s. 378]. Ten aspekt wskazuje na niezwykłą
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wrażliwość Kadłubka, estety, znawcy literatury i ludzkiej psychiki. Emocje to przecież
podstawowy składnik utworów literackich mających oddziaływać skutecznie na odbiorcę.
Inspirujący w tej materii jest krótki, lecz otwierający możliwość głębszej refleksji
artykuł Piotra Beringa zatytułowany Co Kadłubek mógł wiedzieć o teatrze? [Bering, 2009].
Badacz rozważa szczególnie warstwę strukturalną Kroniki polskiej, podkreślając, iż kronikarz
umiejętnie „buduje scenografię” [2009, s. 379], swój teatr w kronice „precyzyjnie rozpisując
na głosy”, a tym samym pretenduje do miana „artysty myślącego kategoriami teatralnymi”
[2009, s. 383]. P. Bering przytacza kilka dowodów z tekstu, argumentując w sposób
niezwykle skuteczny postawioną na wstępie tezę. Nie jest do końca jasne, jaki charakter
miała, według badacza, owa średniowieczna recepcja teatru przez kronikarza: „buduje swój
traktat na wzór przedstawienia, które wprawdzie nie jest czysto dramatyczne, ale także nie
jest teatrem epickim” [2009, s. 382]. Pojawia się problem odbioru tekstów kultury krążących
niejako w podwójnym obiegu, tekstualnym i scenicznym, które w dwójnasób znalazły swoje
odzwierciedlenie w Kronice polskiej. Niemożliwe wydają się jednak do oddzielenia te dwie
sfery oddziaływań w utworze historiograficznym Kadłubka, jako że ich wykorzystanie nie
jest celem samym w sobie.
Z. Raszewski wyraźnie zaakcentował postulat, iż „w Polsce kolebką teatru
liturgicznego był Kraków. Do dziś zachowała się księga z pełnym tekstem Nawiedzenia
grobu, używana niegdyś na Wawelu, powstała w Krakowie, być może w pierwszej połowie
XIII wieku, na pewno przed 1253” [1990, s. 9]. Dzieje z Kroniki polskiej przedstawione
zostały od czasów najdawniejszych do roku 1202. Kronika mogła powstawać po 1205 roku.
Z kolei Jan Powierski sugerował, „że kronika w całości, lub jej ostatnia czwarta księga
napisane zostały po rezygnacji Wincentego z biskupstwa krakowskiego” [1997, s. 147].
Natomiast B. Kürbis założyła, że „Wincenty pisał kronikę już w ostatnich latach panowania
Kazimierza Sprawiedliwego i kontynuował ją w latach następnych” [1992, s. XXIX, XXXV
i n.], ale „zakończył dzieło (…) po wybraniu na biskupa krakowskiego w 1207r.” [Powierski,
1997, s. 147], chociaż żył do roku 1223. Kadłubek był w związany z Krakowem. Na
przełomie XII i XIII wieku było to miejsce rozkwitu kulturalnego. Dlatego jest całkiem
prawdopodobne, iż sztuki tego typu były wystawiane na dworze krakowskim.
Kazimierz Sprawiedliwy, jak wskazywał Kadłubek, interesował się sztuką i szeroko
rozumianą nauką. W kronice książę przedstawiony został jako patron kultury: „Wiecie, jak
cisną się, zewsząd do niego ludzie najuczeńsi, których zarówno trzeźwość, jak i wiedza tylko
niewielu nie jest znana” [Kürbis, s. 194]. Józef Dobosz zaznaczał, że Kazimierz „opiekował
się cystersami z Jędrzejowa” i pod określeniem ludzi „najuczeńszych” Kadłubka postrzega
tych zakonników, związanych także z Wincentym [1995, s. 65-66]. Kazimierz, z różnych
powodów, religijno-społecznych, politycznych oraz cywilizacyjnych miał skłonność do
ulubowania sztuki. Ufundował tzw. Płytę wiślicką uznaną za najcenniejszy artefakt romański
XII-go wieku, powstały jeszcze za życia księcia mniej więcej w latach 1170-1177 [Dobosz,
1995, s. 56]. Pośrednictwo w fundacji mogli mieć Przemyślidzi i Helena znojemska, żona
Kazimierza, która mogła być ewentualną inspiratorką fundacji [Dobosz, s. 57]. To jej
otoczeniu przypisuje sie między innymi upowszechnienie w Polsce opowieści o Helgundzie,
Wisławie i Walterze, która swoją literacką artykulacje znajdzie w nieco późniejszej Kronice
wielkopolskiej. Sam Mistrz Wincenty nazywa Helenę znojemską „kobietą mądrą ponad
mądrość kobiecą”. Istotne jest to, iż to właśnie żona Kazimierza pojawia się jako jedna
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z postaci na Płycie Orantów. Historycy sztuki sugerują, iż sylweta brodatego mężczyzny byłą
przedstawieniem Kazimierza. Ponadto rozkwit kultury umysłowej na dworze w Wiślicy
przypisuje się właśnie księżnej, o czym dowodzi ryt na płycie. Księstwo wiślickie otrzymał
Kazimierz od Bolesława IV Kędzierzawego. Należało ono do niego w latach 1166-1173.
Plądrowane przez Tatarów, za czasów księcia przeżywało czasy swojej świetności i rozwoju.
Dlatego fundacja tego romańskiego zabytku, przypadająca mniej więcej w latach rządów
księcia, nie budzi ogromnych wątpliwości.
Zatem czy fundacja stanowiła dowód zainteresowań sztuką i nauką Kazimierza czy
była to jedynie kronikarska optyka, mająca na celu w takim świetle przedstawić władcę?
Roman Michałowski w taki sposób podsumował działalność tego typu: „Fundacje monarsze
były składnikiem kultury politycznej Polski piastowskiej. Wyrażała się w nich
samoświadomość króla czy księcia jako władcy. Należały też do instrumentarium, przy
pomocy którego monarcha próbował zagwarantować sobie przychylność Boga i ludzi” [1989,
s. 277]. Sztuka mogła być zatem kartą przetargową księcia, a jej patronat formą osiągnięcia
jakiegoś celu, którego rolę w swojej kronice pragnie osłabić autor. Wincenty trafił
w sprzyjające ku jego rozwojowi środowisko. Wątpliwość budzi jednak kwestia literackiej
kreacji dziejów w kronice. Niezwykle cienka wydaje się granica między rzeczywistością
a tworzeniem obrazu księcia w Kronice polskiej. Musiał istnieć zatem jakiś związek między
władcą a kronikarzem. Roman Grodecki w taki sposób charakteryzował relacje Kadłubka
i księcia Kazimierza:
„Jest najzupełniej prawdopodobne, że książę znając go i ceniąc zapewne z lat poprzedniej
bytności na dworze, zapragnął go zatrzymać w jakikolwiek sposób przy sobie i korzystając
z wysokiego wykształcenia świeżo kreowanego mistrza zagranicznego uniwersytetu,
zużytkować odpowiednio jego rozległą wiedzę i dopilnować, by powierzoną sobie pacę nad
kroniką ukończył” [1923, s. 17].

Kazimierz mógł odgrywać nie tylko rolę mecenasa kultury, ale także
współtworzyciela historii przeszłości, w formie zlecenia napisania opowieści o niej. Kadłubek
nie mógł zignorować krakowskiego otoczenia, z którego się wywodził, a podkreślanie obycia
ze sztuką przez samego księcia miało być ilustracją wyjątkowej wrażliwości Kazimierza.
3.2. Kronika polska a religijne warianty teatralne
Prawdopodobnie ważne dla dziejopisarza były, związane z tradycją chrześcijańską,
dramaty liturgiczne, misteria oraz moralitety. Chrześcijański wariant stanowił odnowę tego
rodzaju literackiego otrzymanego w spadku po starożytnych. Antyk był przecież stałym
źródłem odwołań dla Kadłubka. Wincenty przywołał Kodrusa. Na wstępie pojawia się także
Alkibiades, bohater dialogu Platona Uczta, oraz Diogenes, cynik z Synopy. To jedynie
odwołania w Prologu, związane rzekomo, jak wskazywał T. Lilak, z potępieniem przez
autora dzieła przedstawień teatralnych. Introdukcja z Prologu wprowadza w krąg
zainteresowań interpretatora właśnie ten rodzaj literacki.
Na związek jego utworu z dramatami liturgicznymi, choć nie genetyczny, zdradzają
przede wszystkim trzy dialogiczne księgi, mieszczące naprzemienną rozmowę biskupów,
Mateusza i Jana. Z kolei IV księga jest uzupełnieniem trzech poprzednich. P. Bering
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zaznacza, iż podział na dwa typy relacjonowania zdarzeń w postaci dialogu (ks. I-III)
i narracji odautorskiej (ks. IV) „staje się niejako podziałem na dwa odrębne akty” [2009,
s. 381]. Zmusza to czytelnika do zmiany percepcji odbiorczej, a okazuje się, jak twierdzi
historyk, „teatrem ludzkiego intelektu”, który „został precyzyjnie rozpisany na głosy” [2009,
s. 383]. Te przemyślenia wynikające ze spojrzenia na utwór jako całość, prowokują do
postawienia pytania o to, czy retoryczna wymowa dzieła Mistrza, nie prowadzi do dalszych
interpretacji na temat tego traktatu jako „prywatnej” sztuki teatralnej Kadłubka, będącej
wyrazem sposobu komunikacji przyjętego przez autora? P. Bering uważa, iż kompozycja
Kroniki polskiej, odpowiadająca w wielu miejscach przedstawieniu teatralnemu, miała na celu
„silniejsze oddziaływane na odbiorcę” z racji „heterogeniczności” tego rodzaju literackiego
[2009, s. 382]. Zgodzić się należy z P. Beringiem, że Mistrz „kształtuje miniscenki
dramatyczne” oraz „korzysta z żywego dialogu”. Historykowi bynajmniej chodziło nie tylko
o metaforyczne ilustracje dylematów moralnych, z jakimi mieli do czynienia kolejni władcy
(np. przypowieść o chciwym człowieku ks. II r. 18), ale także ma na myśli przekrój dziejów
książąt, m.in. Bolesława Krzywoustego i jego wyprawy pomorskie.
Warto zastanowić się jeszcze nad samą formą przedstawiania dziejów w całej Kronice
polskiej przez Mistrza, którą P. Bering określa jako „teatr pamięci” [2009, s. 279]. Dzieło to
można rozpatrywać jako utwór, w którym poszczególne wątki ułożone zostały
chronologicznie jako kolejne sceny. Zatem mamy wprowadzenie na scenę ogólną, jaką jest
opowieść o Polsce przodków, potem następuje głębsza analiza przedstawień dziejów
w formie literackiej właśnie. Opowieść o Pompiliuszu [Kürbis, 1992, s. 33-38] czy o Wandzie
[Kürbis, 1992, s. 17 i n.], przebiegająca przecież w dialogu Jana i Mateusza, nie staje się
zatem prozatorską, suwerenną opowieścią. Ktoś opowiada historię, powołując Jana
i Mateusza na relacjonujących przeszłość, a w ich rozmowie rozkwitają kolejne historie.
Proponowane przez Wincentego ujęcia przeszłości ocierają się o wzbudzenie napięcia
dramatycznego. Kronika, we fragmentach przesycona ironią, wywołująca niekiedy
zdziwienie, ale i uśmiech, każe czytelnikowi głębiej zanurzyć się w zaprezentowanych przez
kronikarza przesłaniach. Problem ten dostrzegła B. Kürbis, która wskazała, iż Wincentemu
nie były obce „reguły rozumowania dialektycznego” [Kürbis, 1992, s. CVIII.]. Sprzeczności,
kontrasty i paradoksy są stale obecne w materii kronikarskiej.
Ponadto w ks. IV zwraca uwagę wprowadzenie postaci Kazimierza Sprawiedliwego
na „scenę” i jego wyprowadzenie już jako zmarłego w kondukcie pogrzebowym. Liturgia
pogrzebowa, wraz ze spadkiem pogańskich zwyczajów żegnania zmarłego, o czym dokładniej
pisała Urszula Świderska, zdaje się mieć swoje odzwierciedlenie w dialogu
upersonifikowanych pojęć. Badaczka podkreślała, iż Mistrz Wincenty dojrzał różnicę między
publiczną „demonstracją żałości” po stracie zmarłego księcia a „ceremonią liturgiczną”
[2001, s. 171], co ma znaczenie w kontekście obserwacji przez autora wspomnianych
spektakli. Badaczka zaakcentowała fakt niezgody Mistrza na „przesadną żałobę” niespójną
z nauką Kościoła. Lecz dialog, mający na celu jej wyciszenie, z perspektywy odbiorcy, mógł
przynieść zupełnie odwrotny skutek. Inicjacja dialogu, który odżył w ks. IV po trzech
częściach stanowiących rozmowę dwóch interlokutorów daje do myślenia. Wprowadzenie
pożegnania władcy, jak nazwała to Kürbis, „trenu na śmierć Kazimierza” zdaje się odsłaniać
nową jakość tego tekstu. Odwołanie się do podniosłego gatunku literackiego uwypukla
znaczenie Kazimierza, pośrednio sankcjonuje pozycję jego syna, Leszka Białego, o którym
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później mowa. Kronikarz we wprowadzeniu do tej sceny informuje, iż: „ludzi ogarnęło
zamroczenie, iż wszystkim całkowicie żal owładnął” (r. 20) [Kürbis, 1992, s. 236]. Z kolei
dialog został podsumowany w bardzo obrazowy, dramatyczny sposób: „Mógłbyś widzieć
wielu całkiem martwych na kształt posągów, niektórych zlanych obfitymi potokami łez.
Mógłbyś widzieć, jak z twarzy matron i dziewic, z bruzd pooranych paznokciami tryskały
strumienie krwi” (r. 21). Panegiryczny pomnik ustawiony Kazimierzowi ma jednak
dialogiczne, dynamiczne, teatralne wnętrze, a uczucia skrywają się za całą gamą masek,
których strukturę utkał Wincenty dzięki wykorzystaniu różnych tropów literackich.
W rozdziale 20 ks. IV Wincenty przedstawił spektrum ludzkiego przeżywania,
zaprowadzając pewną równowagę między postawą bezgranicznego pesymizmu a radosnym
korzystaniem przez człowieka z życia. Śmierć Kazimierza staje się dla niego pretekstem do
wyłożenia swoich filozoficznych rozważań na temat ludzkiej egzystencji i jej kresu, co
znajduje swoją korespondencję z moralitetem, gatunkiem bliższym świeckim rozważaniom.
Kadłubek nie stroni od podnoszenia napięcia emocjonalnego, ukazując ewolucję ludzkiej
myśli, jej dojrzewanie i zaufanie w możliwość trwania rządów sprawiedliwych. Literackofilozoficzne rozważania odziane w teatralny kostium okazują się odsyłać do politycznych
przyczyn zaprojektowanej przez autora opowieści o Kazimierzu i mają stać się próbą oddania
niewyrażalnej starty dla Rzeczypospolitej.
Moralistyka biblijna, obecna w Kronice polskiej, jest kolejnym ważnym szlakiem
porozumienia z misteriami. W teatralnych ramach wprowadza Wincenty sylwetkę Bolesława
Szczodrego. Moralny szablon, którym posłużył się autor, rozwinięty został poprzez
zasygnalizowaną sentencję: „bez szczodrobliwości nie ma wolności człowieka” [Kürbis,
1992, s. 69]. Bolesław, rozdzielający bogactwa natknął się na ubogiego i usłyszał jego skargę
skrojoną na wypowiedź poetycko-filozoficzną. Dialog między Bolesławem a nieszczęśnikiem
przeradza się w scenę, w której główną rolę odgrywa już przekaz śpiewany. Ubogi gromadzi
na polecenie króla „złocisty ciężar”, jednak podczas nucenia pieśni usiłuje go podnieść,
a „ciężarem przygnieciony – ducha wyzionął” [Kürbis, 1992, s. 70]. Przedziwna konstrukcja
metaforyczna nosi znamiona teatralne i dydaktyczne, o czym przekonuje nas także B.
Kürbisówna, podkreślająca, iż skreślona historia, w porównaniu do wcześniejszego przekazu
opowieści z kroniki Galla (I 26) ma nieco inne zakończenie i kształt: „kompozycję poetycką
i jakby teatralne rozwinięcie anegdoty” [1992, s. 70, przyp. 102.]. Owa scena jest swoistego
rodzaju exemplum, z którego płynie nauka moralna, i zdaje się kolejnym dowodem
teatralnych zainteresowań artysty ze względu na swój kształt i konkretną pointę: „Od chorego
na umyśle tymczasem niewiele różni się ten, kto pieniądze nad życie przedkłada, a nie życie
nad pieniądze” [Kürbis, 1992, s. 70].
Jak podaje Edyta Jarosz-Mackiewicz, nazwa misterium wyprowadzana byłą od łac.
ministerium, oznaczającego „posługę, urząd, ćwiczenie” [2011, s. 42]. Jest już w dużej mierze
prawdopodobne, iż Mistrz Wincenty wykonywał jakiegoś rodzaju posługę, miał powierzone
zadanie ekspresywnego oddziaływania swoim dziełem na odbiorców. Widowiska
średniowieczne niosły ze sobą ważną „naukę moralną”, co koresponduje z tematyką tego typu
podjętą przez Mistrza Wincentego. Istotą misterium, była „szeregowa akcja dramatyczna –
kolejne wydarzenia następowały po sobie bez dramatycznego uzasadnienia” [JaroszMackiewicz, 2011, s. 43]. Zbliża to ten gatunek dramatyczny do chronologicznego ujęcia
w kronice, z tą tylko różnicą, że autor kroniki starał się umiejętnie połączyć fakty,
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przedstawiając logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Wspominana historia na temat
ubogiego przygniecionego ciężarem złota zostaje bowiem poprowadzona dalej. Dlatego od
ilustracji przymiotów Bolesława Szczodrego, odczuwającego „przyjemność możności
obdarowywania” Wincenty w sposób płynny przechodzi do udokumentowania jego wypraw.
Wspomniana opowieść potwierdzającą wielkie serce Bolesława jest nie tylko barwną
ilustracją jego cech szczególnych, ale scenką mającą wzbogacić wyobraźnię czytelnika,
ułatwić odbiór przesłania, zadziwić, przyciągnąć uwagę, aż w końcu zatrzymać na chwilę cały
tok dziejowy, by skoncentrować się na scenie-przedstawieniu, wyjętej jakby z całości.
Jednym z celów kronikarskich było ocalenie przeszłości, której kształt mogła w końcu poznać
potomność. Ale i przeszłość dostosowana została do wymogów aktualnej dla Mistrza
Wincentego polityki. Ta dwuwymiarowa celowość to wypadkowa zastosowanej techniki
obrazowania zbliżającej opowieść do szeregu-pierścienia scenek dramatycznych w kronice.
Misteria spotykano w XII oraz XIII w. na Zachodzie Europy. Były to „najdoskonalsze
dzieła dramatyczne epoki średniowiecza, które ukazywałoby tajemnice wiary
chrześcijańskiej” [Antczak-Zajdel, 2009, s. 243]. Jednym z przykładów jest rozwinięcie
zainicjowanej przez Galla sceny o cudownym poczęciu Bolesława Krzywoustego i jego misji
chrystianizacyjnej Pomorza (Ks. II, r. 22) [von Güttner-Sporzyński, 2014, s. 2]. Jak podaje
Aleksandra Antczak-Zajdel, w misterium „wydarzenia podawano w sposób narracyjny, były
to swoiste sztuki historyczne” [2009, s. 244]. Pojęcie to łączy zatem zapis kronikarski
Wincentego z dziełem o charakterze literackim, obnażając korespondencję z arcyrodzajem
literackim w dramatem. Mając na uwadze synkretyczność Kroniki polskiej, z racji wielości
literackich odwołań międzygatunkowych dzieło Mistrza mogło stać się zwierciadłem nie
tylko jego zainteresowań, lecz także lustrem rozwoju kultury na dworze Kazimierza.
Według Antczak-Zajdel, oprócz średniowiecznej genezy, należały tu przede
wszystkim: „sakralność, obecność elementów wiary, proces wtajemniczenia, religijnego
doświadczenia, w którym uczestniczy publiczność” [2009, s. 244]. Uwagę w deskrypcji
zwraca poczyniona przez Kadłubka hiperbolizacja religijności jako świadectwa wiary księcia,
egzemplaryczność przedstawienia natury ludzkiej i zaangażowanie czytelnika w przekaz,
cytując słowa z Prologu: „To na koniec wypraszam sobie u wszystkich, aby nie każdemu
pozwalano nas osądzać”. Wybrani mają posiadać cechę czytelnika-erudyty, potrafiącego
rozszyfrować wzorce retoryczne konesera kultury. Zatem kronika ma być oceniana tylko
przez tych, których zaletą jest „wytworny umysł lub wybitna ogłada” [Kürbis, 1992, s. 6].
Z kolei partie dialogiczne okazują się czymś więcej niż tylko przykładem moralistyki.
Opowieści żywych postaci, Jana i Mateusza, są od siebie zależne: „JAN: Ponieważ nikt
oprócz mędrca nie może nie podobać się sam sobie, (…). Lękam się, abyśmy sobie wzajem
nie potakiwali (…).MATEUSZ: Zgadzam się, bowiem przy moich skąpych siłach
doświadczam sił cudzych, ja, który pod tymi jukami, z musu dźwiganymi, i cały się potem
oblewam, i cały zaspany upadam” [Kürbis, 1992, s. 117]. Wtrącenia nie służą jedynie
uplastycznieniu przekazu. Wydaje się, iż Kadłubek zastanawia się nad możliwością
uprawdopodobnienia swojej relacji. Może to wynikać z przyjętej przez Kadłubka techniki
ożywiania narracji mającej swoje źródło w przedstawieniach, w których pojawiały się postaci
„prowadzące”, informujące o dalszych zdarzeniach.
Jak zauważył P. Bering, „wielowarstwowość w kronice Mistrza Wincentego jest
uderzająca, nawet podczas pobieżnej obserwacji” [2009, s. 379]. Kadłubek nie tylko stosuje
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różnorodne ramy odwołań (filozoficzne, prawne, militarne czy inne). Mistrz Wincenty musiał
być nie tylko erudytą, ale i obserwatorem swojej epoki, świadomie korzystającym
z rezerwuaru technik literackich. Jego synkretyczne dzieło osiągnęło wysoki poziom
kompozycyjny dzięki jego retorycznej i asocjacyjnej sprawności i umiejętnościom
przełożenia myśli na wykorzystanie w kronice elementów najtrudniejszego rodzaju
literackiego – dramatu.
3.3. Moralitet a cel polityczny kroniki
Słuszna wydaje się teza W. Bruchnalskiego, iż „miejsce dramatu za średniowiecza
zajmuje dialog” [1935, s. 31], z kolei moralitet jest zalążkiem polskiego dramatu [Rospond,
1948, s. 79]. Jadwiga Bernhardt za moralitet uznaje wspomniany już alegoryczny lament po
śmierci Kazimierza z ks. IV Mistrza [Bernhardt, 1969, s. 173]. Można jednak rozszerzyć tę
tezę na całe dzieło Kadłubka, biorąc pod uwagę problematykę moralności, omawianą przez
interlokutorów, Jana i Mateusza. Zastosowanie takiej nomenklatury do odczytania Kroniki
polskiej może jednak budzić kontrowersje, jako że pierwsze utwory tego typu znane nam
obecnie pochodzą z XIV wieku, a pierwsze polskie dzieła pochodzą dopiero z renesansu.
Gatunek ten jednak ewoluował, zanim osiągnął swój ostateczny kształt, dlatego możemy
mówić o śladach jego obecności w utworze Mistrza Wincentego. Ale zależność kroniki
i moralitetu zdradzał charakter filozoficzno-dydaktyczny dzieła. Cel umoralniający to
przecież efekt żmudnej pracy kronikarza, pozostawiającego w kronice jego pomnik
Kazimierza, na co wskazywał Robert Bubczyk [2009]oraz Jerzy B. Korolec [1989].
Zaskakujące jest przecież zwieńczenie historii Kazimierza: „Kazimierz dla nieśmiertelnych
dobrodziejstw w ich sercach żył i wiecznie żyć będzie” [Kürbis, 1992, s. 246].
Muzyka jest kolejną dyscypliną wiążącą przekaz literacki z publicznym jego
przedstawieniem. Między literaturą a muzyką przebiega pewna granica artykulacji. Jednak dla
jednej i drugiej dziedziny ważne jest pobudzanie ludzkich emocji. Obie zakładają pewną
kompozycję i celowość tej konstrukcji. Wincenty na dworze Kazimierza z pewnością był
świadkiem i przysłuchiwał się fragmentom muzycznym. Pieśni w średniowieczu stanowiły
interesujący fragment kultury rycerskiej. Dowód ten odnajdujemy w opisie Kazimierza w ks.
IV: „Niekiedy przygrywając na organach lub śpiewem wtórując chórowi wczuwa się
w słodycz niebiańskiej harmonii” [Kürbis, 1992, s.194]. Trudno o bardziej bezpośredni opis
księcia-zwolennika sztuki. Kazimierzowi nadaje Wincenty cechy postaci dramatycznej. Ta
technika obrazowania pełni rolę perswazyjną, a przy tym dydaktyczną, ocierając się
o wymienione cechy moralitetu i misterium, a prowadząc do realizacji, jak utrzymywał R.
Bubczyk, kronikarskiej strategii panegiryczno-laudacyjnej. „Ćwiczenia w dociekaniach
teologicznych” [Kürbis, 1992, s. 194] Kazimierza, scharakteryzowanego jako „spraw
subtelnych najwnikliwszy badacz” [Kürbis, 1992, s. 195] to czynności dookreślające postać
roztropnego władcy, przypominające swoim kształtem część tekstu pobocznego, o czym
przekonuje o bezpośredni zwrot do odbiorcy: „Jeżeli więc – kimkolwiek jesteś, zawistny
oskarżycielu – twierdzisz, że pijanica Kazimierz [przyłączył się] do towarzystwa opilców,
dlaczego nie dodajesz, że inteligentny książę lgnął do ćwiczenia uprawianego przez
inteligentnych [ludzi]?” [Kürbis, 1992, s. 195]. Kwestia wtrącona jakby od narratora
przypomina głos z zewnątrz, pojawiający się podczas przedstawienia teatralnego. Od drwiny
z powszechnych sądów na temat Kazimierza przechodzi Mistrz Wincenty do upatetycznienia
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jego roli odgrywanej na scenie życia. „Uszczypliwa zazdrość” tych, którzy pomawiają
księcia, zostaje sprowadzona do dłuższego ustępu metaforycznego, który ją ilustruje. Wobec
tego analizowany wzorzec miał, niewątpliwie, rolę polityczną i realizował zadania, które
powierzył mu kronikarz – zwolennik późniejszej władzy z linii Kazimierzowej.
4. Podsumowanie
Teatralne inkrustacje zdają się mieć logiczne uzasadnienie w politycznym wymiarze
odczytania Kroniki polskiej. Ich specyfikę zdradza kompozycja kroniki oraz kreowanie
scenek rodzajowych w dziele. Wszystko to świadczy o tym, iż Mistrz Wincenty poznał
wytyczne tego rodzaju literackiego, być może wielokrotnie oglądając wystawione scenki
religijne. W kronice nie odnajdziemy bezpośredniego dowodu. Jednak całe spektrum
wskazanych powyżej czynników udowadnia, iż można zakładać istnienie niezwykle ciekawej
kultury teatralnej jeszcze na przełomie XII i XIII wieku. Prawdopodobnie niezamierzone
wykorzystanie przez Kadłubka gatunków dramatycznych dla ukazania panegirycznej odsłony
Kazimierza Sprawiedliwego, spowodowało, iż dzieło historiograficzne okazało się nie tylko
utworem synkretycznym, ale i złożonym, trudnym, poddającym się wielokrotnym
i wielopoziomowym interpretacjom tekstem-świadectwem ówczesnej kultury.
Fragmenty kroniki nie wskazują w sposób jednoznaczny na powinowactwo
z konkretnymi dramatycznymi tekstami średniowiecznej kultury. Są jednak cennym źródłem
mogącym ukazać wachlarz dziejopisarskich inspiracji, a tym samym pośrednim ogniwem
ofiarującym czytelnikowi informację o wcześniejszym, niż się powszechnie uważa, rozwoju
gatunków dramatycznych i samego teatru na ziemiach polskich pod wpływem zagranicznych
oddziaływań.
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Streszczenie: W ostatnich latach zaobserwować możemy rosnące zainteresowanie Drogami św.
Jakuba, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Z roku na rok wzrasta liczba
pielgrzymów udających się do Santiago, do grobu św. Jakuba. Na szlaku spotkać można ludzi z całego
świata, zarówno osoby wierzące jak i niewierzące, podejmujące wyprawę wyłącznie w celach
poznawczych. Historia pielgrzymek do Santiago sięga IX wieku. W średniowieczu, obok pielgrzymek
do Rzymu i Jerozolimy, stanowiły ważny szlak pątniczy. Wraz z upływem lat, Europę przecięły setki
dróg prowadzących do grobu św. Apostoła, także z Polski.

1. Wstęp
Na pielgrzymkę wybieramy się z pobudek religijnych, wielokrotnie motywowani
chęcią zadośćuczynienia, złożeniem w miejscu świętym swych próśb, modlitw, np. o zdrowie,
albo po prostu – aby wyrazić wdzięczność. Udajemy się również w celach stricte
poznawczych – chcemy zobaczyć, czasem wręcz ‘zaliczyć’ kolejne sanktuarium. Ale czy taki
wyjazd spełnia jeszcze wymogi pielgrzymki? Czy jest to już raczej tylko wyjazd turystyczny?
By można było mówić o pielgrzymowaniu, muszą zaistnieć trzy podstawowe elementy każdej
pielgrzymki: pierwszym z nich jest sam pielgrzym, wędrujący samotnie bądź w grupie.
Drugim elementem jest droga, którą pokonuje on podążając do celu – do miejsca świętego,
stanowiącego ostatni element pielgrzymki (Chelini, Branthommme 1996). Dla wielu osób
wędrujących pieszo (nieraz samotnie) do różnych sanktuariów, celem niejednokrotnie jest
sama droga, którą przemierzają. Dotarcie do miejsca świętego jest tylko ukoronowaniem tego,
czego doświadczyli podczas wędrówki. Droga ta niejednokrotnie wymaga od pielgrzyma
poświęcenia, oderwania się od wszystkiego, co pozostawił w domu, w pracy, w chwili
rozpoczęcia wędrówki. Przykładami takich pielgrzymek są np. Camino de Santiago czy Via
Francigena.
2. Historia
Pielgrzymki do Santiago de Compostela – do grobu św. Jakuba – rozpoczęły się już
w IX wieku. W średniowieczu, obok pielgrzymek do Rzymu i Jerozolimy, stanowiły ważny
szlak pątniczy. Wraz z upływem lat, Europę przecięły setki dróg prowadzących do grobu św.
Apostoła, także z Polski. Głównym motywem pielgrzymki były wtedy prośby bądź wota
dziękczynne za uwolnienie z niewoli, wyleczenie z chorób, uratowanie życia w bitwie czy po
zatonięciu statku (Stefaniak 2018). Do Santiago wędrowali m. in. Jakub Sobieski – ojciec
Jana III Sobieskiego, Jerzy i Stanisław Radziwiłłowie. Kiedy przez Europę przetoczyły się
wojny religijne, epidemie i klęski żywiołowe na przestrzeni XVI i XVII w., pielgrzymki do
Santiago uległy stopniowemu zapomnieniu. Pielgrzymowanie utrudniła także w późniejszym
czasie rewolucja francuska i wojny napoleońskie. Ponowny rozwój pielgrzymkowy
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zaobserwować możemy dopiero w latach 80. XX wieku.
Po papieskiej wizycie Jana Pawła II w Santiago de Compostela, która odbyła się
w 1982 r., Rada Europy zaapelowała o odnowienie Drogi św. Jakuba w Europie i uznała ją za
drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury europejskiej. Rekonstrukcja rozpoczęła się
w 1986 r. i w wielu krajach trwa do dziś. W październiku 1987 r. Droga św. Jakuba została
ogłoszona pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym a w 1993 r. wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Obecnie, jest to najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy na świecie. W ubiegłym roku,
do Santiago przybyło w sumie 327 378 osób, w tym 4785 Polaków.1 Jeszcze w latach 70-80.
XX w. ogólna liczba pielgrzymów nie przekraczała tysiąca.
3. Współczesność
Współcześnie drogi jakubowe wytyczane są w wielu krajach europejskich: znajdziemy
je m.in. w Portugalii (Camino Portugues), w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (Jakobswege),
we Francji (Chemin Saint-Jacques), a także w Polsce. W samej Hiszpanii zostało
wytyczonych kilka, m. in.: najczęściej wybierany Camino Frances2, Camino Primitivo,
Camino del Norte, Via de la Plata. Pielgrzymów do Santiago prowadzą znaki w postaci
muszli św. Jakuba występujących w różnych wersjach graficznych bądź żółtych strzałek.
Tabela 1. Najczęściej wybierane szlaki wśród pielgrzymów w 2018 r.3

Trasa
Camino Frances
Camino
Portugues4
Camino del Norte
Camino Primitivo
Pozostałe

DROGI ŚW. JAKUBA W 2018 R. WG
POPULARNOŚCI

Liczba
pielgrzymów
186199 56,88%

6%

81663
19040
15038
25437

24,95%
5,82%
4,59%
7,76%

Camino Frances

4% 8%

25%

57%

Camino
Portugues
Camino del
Norte
Camino
Primitivo

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż ponad połowa pielgrzymów udających
się do Santiago wybiera tzw. szlak francuski, a co czwarta osoba szlak portugalski. W sumie
tymi dwoma szlakami wędruje ponad 80% wszystkich osób docierających do Santiago.
Wynika to przede wszystkim z ogromnej popularności obu szlaków, licznych publikacji im
poświęconych (zarówno przewodników jak i wspomnień pielgrzymów), a także dobrze
rozbudowanej bazy noclegowej. Poza państwowymi obiektami przeznaczonymi dla
1

http://oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2018.pdf
Choć nazwa wskazuje na Francję, szlak ten jedynie swój początek ma we Francji, a 98% trasy przebiega przez
terytorium Hiszpanii.
3
Por. http://oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2018.pdf
4
Główny szlak portugalski i jej wersja alternatywna nadbrzeżna – de la Costa.
2
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pielgrzymów, przy obu szlakach znajduje się wiele prywatnych, o różnym standardzie – od
tych oferujących nocleg na sali wieloosobowej po wygodne hotelowe pokoje 1 i 2-osobowe.
W odróżnieniu od licznych w Polsce pieszych pielgrzymek do znanych sanktuariów
(Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska itp.) do grobu św. Jakuba wędruje się samotnie bądź
w małych grupach. Każdy z pątników sam ustala termin i trasę, którą pokona, ile kilometrów
przejdzie danego dnia, gdzie przenocuje i sam zadba o duchowe czy religijne przeżycia; by
uzyskać oficjalne potwierdzenie odbycia pielgrzymki (tzw. compostela w przypadku motywu
religijnego, w innym przypadku zwykły certyfikat), musi przejść 100 km, bądź pokonać
konno lub na rowerze 200 km. Przejście wybraną trasą dokumentuje pieczątkami
w paszporcie pielgrzyma (tzw. credencial), który uprawnia go również do otrzymania noclegu
w albergues (domy dla pielgrzymów świadczące noclegi w salach wieloosobowych). Motywy
wędrówki do Santiago są różne: przede wszystkim religijne, ale również kulturowe,
turystyczne. Niejednokrotnie spotkać można osoby, które zdecydowały się na pielgrzymkę
pod wpływem obejrzanego filmu, przeczytanej książki, wspomnień zamieszczonych na
blogach internetowych. Camino często określane jest mianem drogi życia, na której człowiek
poznaje swoje słabości, ma czas na refleksje nad własnym życiem, czas stawania się lepszym,
życzliwszym dla drugiego człowieka, bardziej otwarty na potrzeby innych ludzi, a także
doświadcza ich bezinteresowności. Pielgrzymka dla wielu staje rodzajem pewnej terapii,
kiedy to wyzbywając się dotychczasowego trybu życia, doświadcza kontaktu z naturą, innymi
ludźmi, a przede wszystkim – Bogiem. Na szlaku spotkać można ludzi z całego świata,
zarówno osoby wierzące jak i niewierzące, podejmujące wyprawę wyłącznie w celach
poznawczych.
Tabela 2. Motyw odbycia pielgrzymki w roku 20185.

Motyw
religijnokulturowy
Religijny
Kulturowy

MOTYW PIELGRZYMKI

Liczba
pielgrzymów
156720
140037
30621

47,87%
42,78%
9,35%

kulturowy
religijnokulturowy

religijny

Jak można zauważyć, ponad 90% osób odbierających w Biurze Pielgrzyma
potwierdzenie odbycia pielgrzymki wędruje w celach religijnych. Można przypuszczać, że
część osób wędrujących szlakiem św. Jakuba w celach innych niż religijne, nie odbiera
certyfikatu potwierdzającego dotarcie do Santiago.
Wiele osób wędruje Drogami św. Jakuba ze względu na atrakcje kulturowe mijanych
miejsc: zabytkowe katedry i kościoły, średniowieczne mosty i inne obiekty architektoniczne.
Dla wielu z nich pielgrzymka ma nie tylko aspekt religijny, duchowy, ale również kulturalny
5

Na podstawie danych Biura Pielgrzyma: https://oficinadelperegrino.com/en/
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– wędrując odwiedzają miejsca, które posiadają dla nich pewną wartość historyczną czy
poznawczą.
Wśród pielgrzymów przeważają Hiszpanie – ponad 44% wszystkich osób udających
się do Santiago. Często, zwłaszcza w ostatnich latach, zaobserwować możemy zorganizowane
grupy Hiszpan odbywających swoją pielgrzymkę na odcinku 100 ostatnich kilometrów –
klasyfikujących do odbioru composteli. Kolejną grupę w 2018 roku stanowili Włosi (8,25%),
Niemcy (7,73%), dalej Amerykanie, Portugalczycy. Polacy znaleźli się na 13. pozycji
(1,46%). Blisko 94% pielgrzymów przybyło do Santiago pieszo, 6% stanowili pielgrzymi
rowerowi.
4. Drogi św. Jakuba w Polsce
Na apel Rady Europy zareagowały również państwa Europy Środkowo-Wschodniej,
i od początku XXI w. rekonstruowane są bądź wytyczane na nowo kolejne odcinki Dróg św.
Jakuba, również w Polsce.
Jako pierwszy odcinek wytyczono Dolnośląską Drogę św. Jakuba prowadzącą
z Głogowa do Zgorzelca (160 km), którego otwarcie nastąpiło 24 lipca 2005 r. Od tego
momentu odtwarzane są inne odcinki w całej Polsce, w przeciągu kilkunastu lat ich liczba
wzrosła do 41, a stan oznakowanych Dróg św. Jakuba w Polsce na dzień 11 listopada br.
wynosi 7360 km6. Ich rozwój wspierany jest przez władze samorządów, duszpasterzy
i lokalnych przedsiębiorców, a także mieszkańców tych terenów, przez które prowadzą
wytyczane szlaki. Organizowane są różne przedsięwzięcia promujące drogi jakubowe, m. in.
wspólne pielgrzymki wybranymi odcinkami: ‘weekend na Drodze św. Jakuba’, ‘Niedzielne
Pielgrzymowanie’, ‘Rajd Szlakiem św. Jakuba’ etc. Inicjatyw tych podejmują się przede
wszystkim istniejące Bractwa św. Jakuba a także członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg
św. Jakuba w Polsce.
Dokładna analiza ilości osób pielgrzymujących w Polsce szlakami św. Jakuba nie jest
możliwa, ze względu na brak prowadzonych statystyk na wielu ich odcinkach, a także
indywidualny charakter pielgrzymowania.
Popularność polskich odcinków wzrasta, choć infrastruktura (przede wszystkim baza
noclegowa) nie jest tak rozwinięta, jak na terenie Hiszpanii czy Portugalii. W Polsce do
dyspozycji pątników są przede wszystkim domy wycieczkowe PTTK, Domy Pielgrzyma,
Schroniska Młodzieżowe czy górskie. Związane to jest ze specyfiką pielgrzymowania na
terenie naszego kraju: jeszcze zbyt mało osób wędruje polskimi odcinkami, by mogły
powstawać obiekty na wzór hiszpańskich albergue. Przypuszcza się, że liczba pielgrzymów w
najbliższych latach będzie wzrastać, ze względu na duże zainteresowanie pielgrzymowaniem
w samej Hiszpanii, a przede wszystkim – rozwojem szlaków i infrastruktury, promocją
poszczególnych
odcinków,
organizowaniem
licznych
wydarzeń
związanych
z pielgrzymowaniem.
Droga św. Jakuba jest obecnie najdłuższym szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym
w Europie, ale również w Polsce. Najpopularniejsze odcinki wytyczone bądź przebiegające
przez Polskę: Via Regia (od Korczowej do Zgorzelca) – 957 km, Droga Polska – 657 km,
6

https://www.researchgate.net/publication/337317713_The_Way_of_St_James_in_Poland_as_at_11_November
_2019?fbclid=IwAR2CjKpQ4vpcIUmgGSQaOJn2pWb-pfzGZ3Gvv7KzcWCI7YDiIhcdCw1yjXg
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Pomorska Droga św. Jakuba – 757 km, Dolnośląska Droga św. Jakuba – 164 km. Wiele
z nich na trwałe wpisała się w polski krajobraz.
5. Podsumowanie
Turystykę pielgrzymkową stanowi podróż, w której najważniejsze jest spotkanie
z Bogiem, modlitwa, kontemplacja, czas osobistych przemyśleń religijnych (Różycki 2009).
Takie też są najczęstsze motywacje pielgrzymów udających się do Santiago.
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6. GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

W

DZIAŁOSZYNIE

ks. Michał Widera
Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
E-mail: wideramichal@o2.pl
1. Wstęp
Począwszy od 14 XI 1918 r., na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych,
powrócono do przedwojennych granic administracyjnych na obszarze byłego Królestwa
Polskiego. Gmina Działoszyn, która została wyłączona z powiatu wieluńskiego przez
okupantów niemieckich podczas I wojny światowej, stała się z powrotem częścią tej jednostki
administracyjnej od 1 I 1919 r. Był to powiat, mieszczący się w obszarze województwa
łódzkiego, bezpośrednio graniczący w omawianym okresie z państwem niemieckim. Składał
się z trzech gmin miejskich (Praszka, Wieruszów i Wieluń) i 25 gmin wiejskich. Jedną z gmin
wiejskich była gmina Działoszyn [Olejnik, 1996; 2008; Rzepkowski, 2018]. Granice
administracji państwowej nie pokrywały się z rozmieszczeniem gmin żydowskich, ale
w znacznej części się zazębiały. Do działoszyńskiego okręgu bożniczego należeli Żydzi
z następujących podokręgów: Działoszyn, Bugaj, Chorzew, Dylów Szlachecki, Kiełczygłów,
Kochlew, Mokre, Raciszyn, Siemkowice i Załęcze-Mierzyce [sygn. 108/1857. Lista składek
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Działoszynie Starostwa Wieluńskiego Województwa
Łódzkiego na 1933 rok; sygn. 108/1858. Spis wyborców do wyboru Zarządów Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Działoszynie powiatu Wieluńskiego]. W okresie międzywojnia
liczba wyznawców judaizmu w tym okręgu wynosiła od 2 650 do 2 705 osób [sygn.
108/1845]. Jednocześnie wspólnota ta cieszyła się długą tradycją, o czym świadczyła
synagoga zbudowana w 1760 r., będąca najstarszą istniejącą w tym czasie na terenie całego
powiatu [Kawski i Opioła, 2012].
Według pierwszego spisu powszechnego, przeprowadzonego 30 IX 1921 r., gminę
działoszyńską w granicach administracji cywilnej zamieszkiwały 1 924 osoby wyznania
mojżeszowego, z których 49 osób określiło swoją narodowość jako żydowską. Społeczność
katolicka wynosiła natomiast łącznie 6 985 osób. Ludność wyznania mojżeszowego stanowiła
zatem blisko 21,6% wszystkich mieszkańców gminy. Jednocześnie tylko w Działoszynie
wyznawców mozaizmu było aż 47,9% ogółu mieszkańców. W 1934 r. do gminy
wyznaniowej żydowskiej w Działoszynie przynależało 2 800 osób [sygn. 108/1858. Wykaz
członków zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej w Działoszynie wybranych w dniu 24
stycznia 1934 roku; Wzór kwestionariusza sprawozdawczego (dla gmin mniejszych)
z wyniku wyboru dokonanego w dniu 24 stycznia 1934R.]. Według ostatniego
przedwojennego spisu ludności z 31 XII 1938 r. gminę cywilną zamieszkiwało 11 633 osób,
wśród których było 9 787 katolików i 1 846 Żydów. Przez cały okres międzywojenny inne
wyznania (ewangelickie i prawosławne) stanowiły znikomą liczbę lokalnego społeczeństwa
[Stebelski, 1928; Szczerkowska, 2008].
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2. Prawne położenie gmin żydowskich w II Rzeczypospolitej
W okresie II Rzeczypospolitej na terenie gminy Działoszyn największym,
niechrześcijańskim związkiem religijnym był judaizm. Już w 1916 r. niemieckie władze
okupacyjne wydały rozporządzenie, obowiązujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Warszawskiego, które obejmowało swym zasięgiem m.in. późniejsze województwo łódzkie.
Zgodnie z tym dokumentem wszyscy wyznawcy mozaizmu tworzyli Towarzystwo Religijne,
w skład którego wchodziły gminy małe, powiatowe i wielkie (tworzone w obrębie jednej lub
kilku gmin politycznych). Posiadały one prawa korporacyjne i były podporządkowane
Najwyższej Radzie Żydowskiej [Krasowski, 1988].
Po odzyskaniu niepodległości, w dniu 7 II 1919 r. został wydany dekret Naczelnika
Państwa o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych, który wprowadzał modyfikacje do
rozporządzenia niemieckiego z 1916 r. Podkreślono w nim wyznaniowy charakter tych
wspólnot, a ich kompetencje sprowadzono do zadań wyłącznie religijnych, a mianowicie:
utrzymywania rabinatu, synagog, łaźni rytualnych i cmentarzy, dbania o religijne wychowanie
młodzieży oraz zabezpieczania dostaw koszernego mięsa. Możliwość tworzenia stowarzyszeń
wyznaniowych
ograniczono do większych gmin i
wprowadzono wybory
pięcioprzymiotnikowe. Nowością w stosunku do poprzedniego ustawodawstwa było prawo
zatwierdzania przez ministra wyznań wyborów rabinów i członków Rady Religijnej –
naczelnego organu Żydowskiego Związku Religijnego. Ponadto administracja państwowa
zatwierdzała budżety i uchwały zarządów gmin, nakładających na członków gmin
przymusowe składki i opłaty [Krasowski, 1988; Ringel, 1936].
W latach 1930-1931 wydano rozporządzenia ministra wyznań, które zwiększyły
wpływ państwa na działalność gmin, m.in. w zakresie nadzorowania procedury wyborczej
przez państwo (zatwierdzanie członków komisji wyborczych i komisji reklamacyjnych oraz
list wyborczych) i przyznania wojewodom prawa do zatwierdzania uchwał zarządów gmin,
dotyczących wysokości składek i opłat oraz budżetów z możliwością dokonywania w nich
istotnych zmian, a nawet nieprzyjmowania ich, jeśli nie spełniały zadań ciążących na gminach
wyznaniowych [Borecki, 2010; Krasowski, 1988; Mierzwa, 2012]. Mimo tak rozległych
kompetencji organów administracji państwowej, starosta wieluński Tadeusz Niżankowski
w korespondencji z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi zwracał uwagę, że nadzór państwowy
nad gminami wyznaniowymi był zbyt ogólny i niewystarczający. Ponadto proponował
powołanie Komisji Rewizyjnych dla kahałów, których zadaniem miały być przeprowadzane
raz na kwartał kontrole gospodarowania gminą [sygn. 108/1857. Pismo z dn. 2 IV 33 r. Do
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Administracyjny w Łodzi; Wilczyński, 1935].
Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(MWRiOP) z dnia 5 IV 1928 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 października 1927 r. o uporządkowaniu stanu prawnego
w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
z wyjątkiem województwa śląskiego [DzU, 1928] stwierdzało, że gminę żydowską stanowili
mieszkańcy pojedynczej gminy politycznej lub kilku gmin w przypadku trudności
finansowych. Gminy zostały podzielone na wielkie (powyżej 5 tys. członków) i mniejsze.
Władzę nad mniejszymi sprawowały zarządy gmin, w skład których wchodziło 4, a od 1931 r.
– 8 członków i rabin gminy. Pracami kahału kierował wybierany spośród członków
przewodniczący. Natomiast gminy wielkie były nadzorowane przez zarząd gminy, stanowiący
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organ wykonawczy, a także radę gminy, która spełniała funkcje ustawodawcze [Kawski,
2008; Świątkowski, 1937].
3. Majątek gminy i sytuacja materialna
Gmina żydowska w Działoszynie posiadała w okresie międzywojennym następujące
nieruchomości: synagogę, dom, w którym mieściła się szkoła religijna Bet Hamidrasz
i mieszkanie rabina, budynek, w którym znajdowała się łaźnia rytualna i mieszkania dla
pracowników gminy, plac synagogalny o powierzchni ok. 1,5 morgi, ogrodzony murowanym
parkanem, 2 ogrodzone murem cmentarze, a także plac o powierzchni ok. 0,5 morgi. Majątek
ten był administrowany bezpośrednio przez zarząd gminy [sygn. 108/1857. Pismo z dn. 31
grudnia 1932 r. Do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Administracyjny w Łodzi].
Każda gmina wyznaniowa posiadała swój własny budżet, na który składały się zbiórki
pieniędzy od rodzin zamieszkujących dany okręg bożniczy oraz symboliczne subwencje
państwowe. Kolejne źródło dochodu stanowiły opłaty uiszczane rzezakom. W 1929 r.
dochody gminy żydowskiej w Działoszynie obejmowały: opłaty za ubój (krów i jałówek –
4 242 zł, cieląt i owiec – 2 643 zł, kur i kaczek – 2 807 zł, gęsi – 2 211 zł), pokładne (150 zł),
ofiary składane podczas czytania rodałów (584 zł), zaległe składki za 1928 r. (5 zł), składki
bożnicze za 1928 r. (2 169 zł), dochód z mykwy (278 zł), saldo z 1928 r. (156 zł). Łącznie
dochód wyniósł 15 246 zł [sygn. 108/1845].
Natomiast wydatki w tym roku objęły: spłatę długu, zaciągniętego w banku
prywatnym na wypłatę pensji w 1927 r. (950 zł), zaległą pensję dla rabina (1 000 zł), pensję
rabina Benjamina Kantora (1 540 zł), pensję pełniącego obowiązki w zastępstwie rabina
Kantora (1 150 zł), zaległą pensję podrabina Icka-Majera Baumaca (Bomaca) (1 300 zł),
pensję śpiewaka Lewka Młota (2 495 zł), pensję stróża bożniczego Jankiela Bożykowskiego
(300 zł), pensję posługacza (woźnego) H. Sulmierskiego (300 zł), pensję stróża cmentarnego
H. Lajzerowicza (300 zł), pensje rzezaków: Arona Konsensa (2 300 zł) i Mendla Gutermana
(2 200 zł), remont budynków (70 zł), składkę ogniową (724 zł), materiały piśmiennicze (50
zł), wpłaty na rzecz kasy chorych (80 zł) oraz nieprzewidziane wydatki (479 zł). W tym roku
łącznie wydano 15 239 zł [sygn. 108/1845].
Składki tzw. bożnicze na utrzymanie żydowskiego okręgu religijnego w 1930 r.
pobierano od 160 osób w kwocie od 5 zł do 50 zł. Roczny dochód z tego tytułu wyniósł 2 343
zł (zaś w 1931 r. – 2 122 zł) [sygn. 108/1845]. Dochód gminy był ściśle uzależniony od
ulegającej zmianom na przestrzeni lat liczby osób, które były zobowiązane do wpłacania
składek. W latach 30. XX w. gmina wyznaniowa żydowska w Działoszynie, mimo że była
gminą małą, to jednak z biegiem lat powiększała się. W 1932 r. okręg bożniczy obejmował
400 członków, z których 128 osób pociągnięto ze względu na stan majątkowy do opłacania
składek na rzecz gminy. Tylko taka część ludności była w stanie wpłacać nawet minimalne
świadczenia. Prawie połowa składek na cele wyznaniowe wynosiła 5 zł, zaś największa
składka wynosiła 30 zł. W sumie w 1932 r. wpłynęło do budżetu z tego źródła 1 104 zł [sygn.
108/1857. Pismo z dn. 31 grudnia 1932 r. Do Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Administracyjny w Łodzi; Lista składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Działoszynie
Starostwa Wieluńskiego Województwa Łódzkiego na 1933 rok].
Wysokość uposażenia osób zatrudnionych i majątek gminy działoszyńskiej zostały
szczegółowo przedstawione przy okazji niezatwierdzonych wyborów, które zostały
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przeprowadzone 20 V 1931 r. Podstawą nieuznania wyniku wyborów było nieroztropne
gospodarowanie majątkiem gminnym. W związku z tym 29 VII 1931 r. mieszkańcy wyznania
mojżeszowego z Działoszyna prosili o szybkie zatwierdzenie nowego zarządu, opisując swoje
położenie w korespondencji ze starostwem powiatowym w następujący sposób:
„Dotychczasowy Zarząd Gminy wyznaniowej całkowicie doprowadził nas i majątek gminy
do ruiny, oraz zaniedbuje swoje obowiązki, a w szczególności została doprowadzona do ruiny
Synagoga i Mykwa, które są w opłakanym stanie i zagraża im doszczętnie zniszczenie do
którego to umyślnie doprowadza dotychczasowy Zarząd Gminy żydowskiej” [sygn.
108/1858. Do Starostwa Powiatowego w Wieluniu Mieszkańców Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Działoszynie pow. Wieluńskiego Prośba; Pismo z dn. 13 VIII 31 r. Do
Wyborców gminy wyznaniowej żydowskiej w Działoszynie].
W odpowiedzi na pismo powołano nowy zarząd, który przejął administrację nad
majątkiem gminy. Obejmował on nieruchomości, które stanowiły: bożnica, łaźnia rytualna,
budynek szkolny Bet Hamidrasz, zabudowania przy bożnicy, ogrodzony plac bożniczny
z murem frontowym i trzema wejściami, murowana ubikacja, 0,5 morgi placu, ogrodzony
pakranem cmentarz wraz z domem mieszkalnym i stary cmentarz ogrodzony parkanem.
Ponadto zarząd przejął następujący majątek ruchomy: 3 srebrne korony rodałowe, 4 srebrne
lichtarze stołowe, 4 małe lichtarze, 4 mosiężne lichtarze stołowe, 2 srebrne pokrowce na
rodały, 3 rączki ułatwiające czytanie rodałów, 1 srebrny dzbanek, 1 podstawka, 2 mosiężne
wanny, 3 mosiężne szczotki do mycia rąk, 7 mosiężnych lichtarzy, 1 duży mosiężny lichtarz,
6 firan zawieszanych przed arką i rodałami świątecznymi, 4 firany zawieszane przed arką
podziemną, 9 rodałów do użytku codziennego, 50 nowych rodałów, 1 kielich srebrny,
3 miedziane kandelabry (świeczniki) stojące, 2 egzemplarze księgi Megules Ester, księgi:
doręczeń pocztowych, dowodów przychodowych i rozchodowych, kasowa, kontowa,
protokołów, a także gotówka w wysokości 34 zł 35 gr [sygn. 108/1858. Protokoł zdawczo
odbiorczy].
Zgodnie z regulacjami prawymi budżet gminy wyznaniowej musiał być każdorazowo
zatwierdzany przez władze starostwa. W 1933 r. Starostwo Powiatowe w Wieluniu nie
przyjęło budżetu gminy w Działoszynie, ponieważ podano w nim wyższe wpływy ze składek,
co nie odpowiadało faktycznemu stanowi z lat poprzednich. Następnie wydano zalecenia,
w których nakazano obniżenie wydatków. Jednocześnie powołując się na rozporządzenie
MWRiOP z 9 IX 1931 r., urząd wojewódzki zatwierdził następujący cennik za ubój rytualny:
ubój wołu lub krowy – 7 zł, cielęcia, owcy lub barana – 2 zł, indyka – 0,70 zł, gęsi – 0,60 zł,
kaczki – 0,35 zł, kury – 0,30 zł i kurczęcia – 0,20 zł. Starostwo przypomniało o zakazie
pobierania innych opłat, poza ściśle określonymi przez urząd. Nieprzestrzeganie tych
przepisów mogło skutkować osobistą odpowiedzialnością zarządu gminy, na który mogły
zostać nałożone kary [sygn. 108/1857. Pismo z dn. 11 marca 1933 r. Do Pana Starosty
Powiatowego w Wieluniu; Pismo z dn. 31 marca 33 r. Do Zarządu gminy wyzn. żyd.
w Działoszynie].
Dochody gminy w 1932 r. (do września 1932 r.) prezentowały się w sposób
następujący: składka gminna (222 zł), ofiary składane przy czytaniu rodałów (125 zł), ubój
rytualny: krów (2 744 zł), cieląt i owiec (1 440 zł), kóz (1 871 zł), koźląt (150 zł), gęsi (465
zł), pokładne z 2 pogrzebów (57 zł) i zezwolenia na budowę pomników (56 zł). Łącznie
dochody gminy od stycznia do września 1932 r. wyniosły 7 131 zł. Wydatki w tym samym
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okresie wyglądały następująco: pensja dla rabina Benjamina F. Kantora (2 340 zł), pensja
podrabina I. M. Baumaca (850 zł), pensja sekretarza I. Chwata (200 zł), księgi i materiały
piśmienne (100 zł), pensja śpiewaka P. Markowicza (360 zł), pensje posługaczy: H.
Sulmierskiego (200 zł) i J. Roczykowskiego (200 zł), pensje rzezaków: M. Gatermana (1 509
zł) i A. Korwena (1 510 zł), pensja stróża i grabarza H. Lajzerowicza (200 zł), remont
budynków (117 zł), wydatki nieprzewidziane (12 zł). W 1933 r. taksa od uboju kształtowała
się następująco: krowy – 7 zł, cielęta i owce – 2 zł, indyki – 0,70 zł, gęsi – 0,60 zł, kaczki –
0,35 zł, kury – 0,30 zł, kurczaki – 0,20 zł [sygn. 108/1857. Budżet na rok 1933 Gminy Wyzn.
Żydowskiej w Działoszynie].
W 1934 r. stan finansów gminy wyznaniowej w Działoszynie był na tyle zły, że zarząd
gminy po śmierci rabina Benjamina Kantora prosił starostwo o odroczenie wyborów jego
następcy ze względu na brak funduszów, które mogłyby zostać zabezpieczone na ten cel
[sygn. 108/1865. Pismo z dn. 19 grudnia 1934 roku Do Pana Starosty Powiatowego
w Wieluniu]. W 1935 r. zadłużenie gminy wynosiło ok. 9 tys. zł. Stan synagogi był bardzo
zły. Wymagała ona remontu wewnątrz i na zewnątrz. Obawiano się, że w czasie nabożeństw
może dojść do zagruzowania się murów i fasad. Budynek domu rabina wręcz nie nadawał się
do zamieszkiwania. Łaźnia rytualna również znajdowała się w złym stanie technicznym
i groziła zawaleniem, dlatego mieszkańcy nie mogli z niej korzystać. Cmentarz grzebalny nie
posiadał ogrodzenia i nie był w żaden sposób zabezpieczony [sygn. 108/1865. Pismo z dn. 15
VIII 1935 roku Do Pana Starosty Powiatowego w Wieluniu].
4. Zarząd gminy
Zgodnie z prawem administrowaniem gminami małymi zajmował się zarząd gminy,
wyłaniany na drodze wyborów. Przepisy z 14 X 1927 r. określały stanowiska
przewodniczącego oraz członków zarządu gminy jako honorowe i bezpłatne [DzU, 1928;
Kawski, 2008; sygn. 108/1857. Pismo z dn. 1 lutego 1933 r. Do Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi]. Wybory były ważnym wydarzeniem w gminie żydowskiej, ponieważ ich wynik
oddziaływał bezpośrednio na całą wspólnotę. Zgodnie z regulaminem wyborczym przez 2
tygodnie w budynku kahału (lub w synagodze) przez cały dzień wykładano spisy wyborców
do wglądu mieszkańców. W tym czasie można było zgłaszać uwagi dotyczące konkretnych
wyborców. Udział w wyborach mogły brać jedynie osoby widniejące w spisie, wobec których
nie wniesiono zastrzeżeń i ukończyły 25. rok życia oraz co najmniej od roku mieszkały na
terenie danej gminy [Sobalski, 1998; sygn. 108/1860. Obwieszczenie z dn. 23 marca 1931 r.].
Zarząd kahału spełniał swoje funkcje poprzez podejmowanie decyzji w czasie specjalnych
posiedzeń, odbywających się zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. W czasie tych
zebrań dyskutowano nad bieżącymi sprawami i w wyniku głosowań wypracowywano
wspólne wnioski.
Terminy wyborów w żydowskiej wspólnocie działoszyńskiej nastręczały pewnych
problemów związanych z handlem, odbywającym się w dni powszednie. Zarówno
w II Rzeczypospolitej, jak i we wcześniejszych okresach trudniła się nim większość członków
gminy. Wyjazdy na okoliczne targowiska trwały nawet kilka dni, dlatego niektórzy wyborcy
nie mogli brać czynnego udziału w wyborach, odbywających się w dni robocze. Z tego
powodu komisja wyborcza w Działoszynie informowała starostwo powiatowe, że wybory na
rabina w 1932 r. powinny odbywać się jedynie w niedziele [sygn. 108/1859. Pismo z dn. 11
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sierpnia 1932. Do Pana Starosty powiatu wieluńskiego w Wieluniu]. Termin wyborów rabina
został wcześniej wyznaczony przez starostę na poniedziałek 22 VIII 1932 r. [sygn. 108/1859.
Pismo z dn. 9.8.1932. Do Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów rabina za
pośrednictwem Zarządu Gminy wyznaniowej żydowskiej w Działoszynie].
Wyniki głosowania na kandydatów do zarządu gminy z 20 V 1931 r. nie zostały
zatwierdzone przez starostwo ze względu za wiele nieprawidłowości formalnych [sygn.
108/1858. Pismo z dn. 13 VIII 31 r. Do Wyborców gminy wyznaniowej żydowskiej
w Działoszynie]. Po kolejnych wyborach przewodniczącym zarządu został Josek Chaim Tyll
[sygn. 108/1857. Lista składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Działoszynie Starostwa
Wieluńskiego Województwa Łódzkiego na 1933 rok; sygn. 108/1858. Spis wyborców do
wyboru Zarządów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Działoszynie powiatu Wieluńskiego].
W dniu 23 I 1934 r. wybrano kolejny zarząd kahału [sygn. 108/1858. Protokoł zdawczo
odbiorczy]. Przewodniczącym został wówczas Icek Majer Dobski, handlarz i właściciel
domu. Ponadto wyłoniono następujących członków zarządu: Szmul Brygiek (piekarz),
Herszlik Czarnylas (handlarz), Anszel Krymołowski (handlarz), Fajwuś Lapides (piekarz),
Aron Poncz (wapniarz), Moszek Idel Szczupak (nauczyciel) i Zyskind Zalc (kupiec).
Zastępcami członków zarządu zostali: Szeftel Bornestein (kupiec), Michał Działowski
(handlarz skór), Fajfel Goldbaum (handlarz), Abram Gronek (handlarz zboża), Juda Kifer
(fryzjer), Jankiel Lewkowicz (handlarz), Lajb Mendlowicz (handlarz) i Moszek Szylit
(handlarz) [sygn. 108/1858. Wykaz członków zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej
w Działoszynie wybranych w dniu 24 stycznia 1934 roku; Wzor kwestjonariusza
sprawozdawczego (dla gmin mniejszych) z wyniku wyboru dokonanego w dniu 24 stycznia
1934R.].
5. Działalność religijno-społeczna
Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instytucji, zarządzanych przez gminę
żydowską, wymagało współpracy wielu osób, które zajmowały rozmaite stanowiska. Zadania
kahału w Działoszynie sprowadzały się wyłącznie do zaspakajania niezbędnych potrzeb
religijnych ludności żydowskiej, a w szczególności: utrzymania rabinatu, synagogi, domów
modlitwy, cmentarza, łaźni i rzeźni rytualnej. W zakresie udzielania subsydiów na cele ogólne
i dobroczynności publicznej, gmina mogła tylko w stopniu minimalnym udzielać świadczeń
ze względu na panującą biedę [sygn. 108/1857. Pismo z dn. 31 grudnia 1932 r. Do Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Administracyjny w Łodzi].
Podstawowym zadaniem wspólnoty żydowskiej było zaspakajanie potrzeb religijnych.
Odpowiedzialność za nie spoczywała na rabinie i wspomagającym go podrabinie. Gmina
wyznaniowa w Działoszynie stanowiła sprawnie działający organizm administracyjny. Na
stanowiska kierownicze wyznaczano konkretne osoby na drodze wyborów. Ponadto
konieczne było zatrudnianie ich współpracowników, wspomagających działanie całej
infrastruktury. Jedną z ważniejszych funkcji we wspólnocie żydowskiej spełniał rabin, który
ubiegając się o objęcie posady w konkretnej gminie, musiał złożyć specjalne egzaminy,
w tym z języka polskiego. Przewodniczył on modlitwom i obchodzonym świętom, a z racji
pełnionego urzędu cieszył się powszechnym autorytetem całej społeczności.
W latach 20. XX w. rabinem działoszyńskim był Benjamin Kantor, który pełnił tę
funkcję w latach 1899-1929, natomiast podrabinem Icek-Majer Bomac [Kawski i Opioła,
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2012; sygn. 108/1845]. Rodzina Kantorów posiadała długą tradycję rabiniczną, co wpłynęło
z pewnością na fakt, że syn Benjamina – Boruch Fajwel Kantor, 19 maja 1933 r. także został
zatwierdzony przez władze wojewódzkie w Łodzi i MWRiOP na stanowisku rabina w gminie
działoszyńskiej [sygn. 108/1863. Pismo z dn. 29 V 1933 r. Do Zarządu gm. Działoszyn;
Pismo z dnia 31 maja 1933 r. do Pana Starosty Powiatowego w Wieluniu]. Sposób jego
wyboru wiązał się z wieloma niedomówieniami i problemami natury prawnej. Pierwszy
wybór tej kandydatury z dnia 27 V 1931 r. został unieważniony. Wówczas nie spełniono
wszystkich wymogów formalnych, związanych z kalendarzem wyborczym i sporządzeniem
wymaganych protokołów z posiedzeń komisji wyborczej i komisji reklamacyjnej [sygn.
108/1859. Pismo z dn. 6 maja 32 r. Do Zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej
w Działoszynie]. Boruch Kantor był wówczas jedynym kandydatem na to stanowisko.
W związku z tym nie przeprowadzono wyborów, lecz jednogłośnie ogłoszono go rabinem.
Sytuacja ta dokonała się w sprzeczności z regulaminem wyborczym, który nie przewidywał
takiego sposobu wyłonienia kandydata z pominięciem wyborów. Zarząd gminy odwołał się
od decyzji starostwa, unieważniającej wybory, do urzędu wojewódzkiego, który jednak
podtrzymał orzeczenie podjęte przez władze powiatowe [sygn. 108/1859. Pismo z dn. 18
kwietnia 1932. Do Zarządy Gminy wyzn. żydowskiej w Działoszynie]. Ponowne wybory z 22
VIII 1932 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 pozwoliły zgodnie z regulaminem wyłonić
ostatecznie zwycięzcę, którym został jedyny kandydat Boruch Fajwel Kantor – liczący 61 lat
mieszkaniec Działoszyna, na którego spośród 381 osób uprawnionych do głosowania,
zagłosowały 204 osoby [sygn. 108/1859. Pismo z dn. 23 SRP. 1932. Do Komendy
Powiatowej Policji Państwowej w Wieluniu]. Wcześniej przez 18 lat pełnił funkcje podrabina
i rzezaka, gdy rabinem był jego ojciec. Podczas pogrzebu ojca obecnych 11 rabinów z okolicy
predysponowało go na stanowisko rabina w miejsce zmarłego. Boruch Kantor ze względu na
wiek prosił o zwolnienie ze złożenia egzaminu z języka polskiego. Pisał wówczas do
ministra: „Chociaż władam nieco językiem polskim czuję, że egzaminu nie złożę. Uczę się
i w dalszym ciągu uczyć się będę”. Jednocześnie informował, że pozbawienie go stanowiska
rabina spowodowałoby trudności finansowe w utrzymaniu rodziny, gdyż opuszczone przez
niego stanowiska w innej gminie zostały już zajęte [sygn. 108/1859. Pismo z dn. 8 września
1932 roku Do Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie].
Zgodnie z regulaminem wyborczym z 1930 r. pomyślnie ustosunkowano się do jego prośby
i decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego otrzymał dyspensę od
egzaminu z języka polskiego [sygn. 108/1859. Pismo z dn. 21 stycznia 1933 r. Do Pana
Starosty Powiatowego w Wieluniu]. Boruch Kantor został ponadto podczas pogrzebu ojca
wybrany jego następcą przez ludność żydowską gminy w Działoszynie zgodnie z obyczajami
religijnymi [sygn. 108/1859. Pismo z dn. 20 czerwca 1932 rok Do Zarządu Gminy Wyzn.
Żydowskiej oraz Komisji Wyborczej do Wyborów Rabina w Działoszynie]. Wcześniej
uzyskał zaświadczenie wydane przez Związek Rabinów Rzeczypospolitej Polskiej, w którym
stwierdzono: „P. Boruch-Fajwel syn b. p. rabina Gminy wyzn. żydow w Działoszynie p.
Benjamina, urodzony w roku 1871, zamieszkały obecnie w Działoszynie, jest pomienionemu
zarządowi osobiście znany i stwierdza, że powyższy p. Boruch-Fajwel Kantor posiada
dostateczną kwalifikację rabiniczną, teoretyczną oraz praktyczną i godzien jest zajmowania
stanowiska Rabina w Gminie która go w tym celu obierze” [sygn. 108/1859. Zaświadczenie
z dn. 9 Marca 1931 roku]. W latach 1933-1934 funkcję rabina w Działoszynie pełnił Dawid
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Kantor. Następnie z powodu trudności materialnych zadania rabina spełniał podrabin Icek
Majer Bomac. Ostatnią osobą piastującą tę ważną funkcję religijną w okresie
międzywojennym w Działoszynie był zatwierdzony 29 X 1935 r. Mordka Lerner [Kawski
i Opioła, 2012; sygn. 108/1865. Pismo z dn. 15 VIII 1935 roku Do Pana Starosty
Powiatowego w Wieluniu]. Życie codzienne wyznawców judaizmu wiązało się z praktykami
religijnymi. To wymagało nawet ustalenia zasad odpowiedniego, zgodnego z przepisami
religijnymi, uboju i przygotowania zwierząt do konsumpcji. Do tych czynności były
wyznaczane specjalne osoby – rzezacy, którzy byli wynagradzani przez gminę.
W omawianym okresie funkcje te pełnili jednocześnie: Aron Konsens i Mendel Guterman.
Ponadto ubój posiadał odgórnie ustalony cennik, który mógł ulegać zmianom za zgodą
zarządu gminy. Właściwe korzystanie z synagogi i innych nieruchomości, spełniających
funkcje religijne, wymagało zatrudnienia jeszcze innych osób, spełniających określone
funkcje. Wśród nich znajdowali się m.in.: śpiewak Lewek Młot, stróż bożniczy Jankiel
Bożykowski, posługacz H. Sulmierski i stróż cmentarny H. Lajzerowicz oraz stróże nocni
[sygn. 108/1845].
Pod koniec okresu międzywojennego sytuacja materialna ludności Działoszyna uległa
pogorszeniu. W 1935 r. niektórzy mieszkańcy gminy w korespondencji ze starostwem
powiatowym przedstawili sytuację swojej wspólnoty, którą określili jako bardzo biedną,
a lokalne społeczeństwo skarżyło się na duże obciążenia finansowe spowodowane składkami
wyznaniowymi i nie było w stanie sfinansować koniecznej konserwacji nieruchomości
gminnych. W liście wystosowano prośbę do starosty o nie przeprowadzanie wyborów rabina
ze względów finansowych, a jego obowiązki w tym czasie spełniał Icek Majer Bomac,
mieszkaniec Działoszyna, z którego pracy byli oni zadowoleni [sygn. 108/1865. Pismo z dn.
15 VIII 1935 roku Do Pana Starosty Powiatowego w Wieluniu].
Postępujące zubożenie ludności Działoszyna wpływało na rozwój lokalnej
przestępczości. Utrudniało to na pracę stróżów nocnych, trzymających pieczę m.in. nad
synagogą i zabudową świątynną. W dniu 20 I 1936 r. do Starostwa Powiatowego w Wieluniu
wpłynęło pismo mieszkańców dotyczące stróżów nocnych: Antoniego Ciemięgi i Franciszka
Kulika, którzy mieli zostać zwolnieni, ponieważ otrzymali wcześniej wyrok sądowy. Pracę na
stanowisku stróżów podjęli w 1934 r. W opinii miejscowych Żydów wypełniali oni swoje
obowiązki gorliwie. Było to powodem powszechnego zadowolenia. Dzięki ich pracy
w Działoszynie skończyły się kradzieże nocne i dzienne podczas targów oraz ustały bijatyki
oraz wymuszenia dokonywane wcześniej na osobach przybywających z okolicznych
miejscowości m.in. na targowisko. W piśmie stwierdzono, że stróże byli nielubiani przez
złodziei i innych przestępców, których w tym czasie było bardzo wielu. Dochodziło nawet do
sytuacji, w których gospodarze bali się przychodzić do kościoła, czego dowodem były
uchwały gromad, chcących odłączyć się od gminy w Działoszynie. Stąd z ich inicjatywy do
urzędu wpływało wiele skarg i zażaleń na stróżów nocnych. Jednak dzięki pracy Antoniego
Ciemięgi i Franciszka Kulika na tych stanowiskach w Działoszynie zapanowało poczucie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz skończyły się incydenty kradzieży w zagrodach.
W związku z tym zwolnienie stróżów, posiadających wyroki sądowe, budziło obawy
o przyszłe szkody w gospodarstwach i na polach [sygn. 108/1866]. Na polecenie starostwa po
wpłynięciu zażaleń na ich pracę, polecono policji w Działoszynie przeprowadzenie
dochodzenia w tej sprawie. Zeznania kilku osób zarzucały im nielegalne posiadanie broni
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oraz oddanie strzałów w porach nocnych. Jednak w toku postępowania i po przeprowadzonej
rewizji ustalono, że Antoni Ciemięga i Franciszek Kulik nie posiadali broni, jednak cieszyli
się złą opinią za wcześniejszą działalność przestępczą. Mimo to, obowiązki stróżów nocnych
wykonywali bardzo dobrze, przez co stali się niewygodni dla wszystkich miejscowych
przestępców, którzy starali się o usunięcie ich z zajmowanych stanowisk [sygn. 108/1866].
6. Podsumowanie
Wielowiekowa obecność Żydów w Działoszynie weszła w swój ostatni etap na
omawianym terenie w okresie II Rzeczypospolitej. W tym czasie funkcjonowała tam jedna
z 7 żydowskich gmin wyznaniowych w powiecie wieluńskim. Nomenklatura ówczesnego
prawodawstwa określała ją jako małą, co miało swoje odzwierciedlenie w prowadzonej
działalności. Ze względu na niewielką liczbę mieszkańców i ich trudną sytuację materialną,
prowadzona aktywność ograniczała się do zaspakajania niezbędnych potrzeb religijnych
ludności żydowskiej, a w szczególności: utrzymania rabinatu, synagogi, domu modlitwy,
cmentarza oraz łaźni i rzeźni rytualnej. Nie podejmowano prawie żadnej działalności
dobroczynnej. Co więcej, brakowało nawet środków na dokonanie koniecznej konserwacji
budynków, znajdujących się w połowie lat 30. XX w. w bardzo złym stanie. W tym czasie
mieszkańcy prosili o wstrzymanie wyboru rabina, pełniącego najważniejsze funkcje
w społeczności żydowskiej, a jego zadania wykonywał tymczasowo podrabin. Jeszcze gorszą
sytuację dla wyznawców judaizmu przyniósł wybuch II wojny światowej, w czasie której
Działoszyn został zbombardowany i w dużej mierze spalony, a sami Żydzi najpierw ratowali
się ucieczką, a następnie w większości zostali wywiezieni przez Niemców do obozów
zagłady.
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1. Wstęp
Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia poglądu na człowieka jaki
uwidacznia się w eseju Wilhelma Diltheya Sen. Temat ten jest ważny ponieważ dotyka
kwestii aktualnej dla człowieka współczesnego, który jak trafnie zauważa Otto Friedrich
Bollnow: „stał się w daleko idącym sensie bezdomny i czuje (…), że «nie jest bezpiecznie
zadomowiony w świecie, który chce zrozumieć»” [Bollnow, 1979, s. 1188]. Tekst Diltheya
umożliwia odbiorcy swobodną refleksję nad kondycją człowieka a ponadto zdaje się nieść
ukojenie przez ukazanie człowieka jako istoty zadomowionej w świecie. Dokładnie rzecz
ujmując: w historii.
Cały tekst jawi się czytelnikowi jako kręta droga. Każdy zakręt otwiera się na zupełnie
nowe krajobrazy. Sprawiają one nieodparte wrażenie, iż mimo wielości form i zmienności,
w jakiś sposób są elementem przemyślanej całości. Kiedy w końcu droga zmusza do
wymagającej wspinaczki na szczyt, wszystko staje się jasne. Zrozumienie nie jest
spowodowane poprzez dostrzeżenie owej całości, a za sprawą drogi, która krok po kroku
umożliwiała poznanie. Bez tej drogi całościowa panorama nie byłaby niczym innym, jak
tylko kolejnym obrazem. Jak trafnie zauważa Andrzej Przyłębski:
Punkt widzenia przeżywającego siebie życia, określany przez Diltheya terminem
Selbstbesinnung (autorefleksja, namysł nad sobą), otwiera przed filozofią zupełnie nowe
perspektywy. Centrum dociekań staje się bowiem obszar doświadczanego życia, tzn. własnej
praktyki życiowej. Oznacza to rehabilitację przednaukowego świata naszego życia
(w odniesieniu do którego Husserl spopularyzuje później, wprowadzony przez Ernsta
Troeltscha, termin Lebenswelt), w ramach której rozumienie to zreflektowany modus
ludzkiego istnienia, doświadczania świata [Przyłębski, 2012, s. 66].

Wydaje się, iż w analogiczny sposób Dilthey traktuje własny zamysł motywujący go
podczas pisania wspomnianego eseju. Wszelkie rozważania ukryte w późniejszym
metaforycznym obrazie snu zdradzają to, w jakich kryteriach i w jaki sposób Dilthey widzi
świat a w nim człowieka.
2. Nastrojowość utworu i nawiązania do własnej filozofii
Omawiany tekst obrazuje postępowanie, które jest niczym innym jak metodą
syntezującą myśli filozoficzne, dążące do zrozumienia jestestwa człowieka. Jedynym
słusznym sposobem na uchwycenie omawianego zagadnienia będzie prześledzenie całości
tekstu.
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Od samego początku widoczne są w nim nawiązaniem do dwóch kluczowych
zagadnień w filozoficznej myśli Diltheya: Selbstbesinnung i Verstehen. Pierwszy gwarantuje
możliwość opisania i przeanalizowania wszelkich możliwych faktów świadomościowych
i życia psychicznego poprzez odnajdywanie reprezentujących je procesów historycznych
i społecznych. Drugi natomiast jest podstawą istnienia humanistyki, która dąży do
rozumienia, mającego u podstaw przeżywanie. Zadaniem nauki humanistycznej jest trzymanie
się życia. Kluczowym dla omawianego eseju będzie termin pokolenia – zespołu jednostek,
które dlatego rozumieją rzeczywistość w pokrewny sposób, że jako istniejące równocześnie
są pod wpływem tych samych bodźców i działają na nie takie same wydarzenia. Dilthey
rozpoczyna swój tekst:
Zdarzyło się to ponad dziesięć lat temu. W pewien pogodny, letni wieczór znalazłem się
w zamku mego przyjaciela w Klein-Oels. I jak to zwykle między nami bywało, do późnej nocy
wiedliśmy filozoficzną dysputę. Jej echa żywe były jeszcze we mnie, kiedy szykowałem się do
snu w dobrze mi znanej sypialni. Długo stałem, jak nieraz już przed wiszącym nad moim
łóżkiem pięknym sztychem ateńskiej szkoły Volpato [Dilthey, 1987, s. 246].

Wprowadzenie to osadza czytelnika w planowany szerszy kontekst prowadzonego
rozumowania. Już w tych kilku zdaniach dopatrzyć się można powodów nadchodzącego snu.
Zarysowany jest zarówno czas, miejsce jak i sposób spędzanego czasu. Już teraz pewne jest,
że opisane wizje nie będą surrealistycznym obrazem, oderwaniem jaźni od rzeczywistości.
Jak pisze dalej:
Tego wieczoru doznałem wszakże osobliwej radości widząc, jak harmonijny duch boskiego
Rafaela przemienił śmiertelną walkę systemów w przyjacielską dyskusję filozofów. Ponad ich
postaciami, łagodnie ku sobie zwróconymi, unosił się nastrój pojednania, ten sam, który
w okresie zmierzchu starych kultur prowadził do wyrównania ostrych przeciwieństw między
systemami, a który i później, także w renesansie, panował w najszlachetniejszych umysłach. I
w tej samej chwili w wizji sennej ożył świat Rafaela i naszych rozmów [Dilthey, 1987, s. 246].

Ukazany jest tutaj obraz doświadczenia, które w dosłownym znaczeniu kreuje
postrzeganie świata przez autora i jego towarzysza. W tym miejscu wartym podkreślenia
wydaje się fakt, że w XIX wieku to właśnie specyficzny zwrot w filozofii, który pozwala
docierać jej do takich rejonów ludzkiej natury, gdzie znajdują się fundamenty partycypacji
kultury. Wiąże się to ze sferą ducha. Jest on polem działania ludzkiej wolności i jej
przejawem: kreatywności, które objawiają się w historii i kulturze. W sferze tej duch poznaje
ducha, a poznanie traktowane jako przeżywanie i rozumienie wspina się na zupełnie nowy
poziom doświadczania wiedzy. W filozofii Diltheya kultura rozumiana jest jako artykulacja
ludzkiego życia [Przyłębski A., 2012, s. 57]. Jak zauważa Izabela Szyroka:
Studiowanie obiektywnych potęg świata ludzkiego ducha byłoby zatem, w przypadku
Diltheya, próbą samoodnalezienia się poprzez historię, ale też przedsięwzięciem szczególnego
rodzaju – filozoficzne zrozumienie treści humanistyki miało tu pozwolić myślicielowi uwolnić
się spod nacisku światopoglądów epoki i uczynić miejsce dla własnego stanowiska, które
godność człowieka upatruje w jego nieskończenie twórczej naturze, sprawiającej, że nie
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zadowala go żaden ze zbudowanych przezeń światów, a także, iż dąży on do tego, aby kształt
rzeczywistości zależał od jego intelektualnych rozstrzygnięć. Nauki humanistyczne stają się
dla filozofa interesujące, gdyż to w nich, biorąc za punkt wyjścia ducha obiektywnego,
dochodzi się ostatecznie do tego, co twórcze, wartościujące, podejmujące działania,
wyrażające się i obiektywizujące [Szyroka, 2008, s. 84].

W Śnie, jaki opisuje Dilthey, filozofowie stają się nie wyimaginowanymi
bezosobowymi obiektami a raczej ludźmi rzeczywistymi. Ich ludzkie cechy są wciąż
akcentowane lecz to co przykuwa największą uwagę to ich historyczna przynależność:
„...z odległej przestrzeni zbliżał się ku świątyni filozofów długi szereg mężów
w różnorodnych ubiorach z następnych stuleci” [Dilthey, 1987, s. 246]. Zastanawiającym jest,
iż faktycznie nie ma możliwości (mimo ich fizycznych cech ludzkich: nastrojów, wyrazów
twarzy) odrzucić ich historycznej natury. Sam autor uwikłany jest w historyczne postrzeganie
ich postaci, akcentując niezwykle subtelnie, że: „Wszyscy wyglądali tak, jak ich sobie
wyobrażałem na podstawie portretów” [Dilthey, 1987, s. 246]. Historycznie uwiarygodnieni
filozofowie wstępują – wszyscy razem – po schodach do świątyni, która jawi się jako
sanktuarium rozumu. Wizja senna stylizacją miejsca nawiązuje do grafiki, inspirowanej
malowidłem ściennym stworzonym przez Rafaela, Szkoły ateńskiej. Oryginał ozdabiający
Stanza della Segnatura w Watykanie przedstawia wszystkich wielkich myślicieli antyku.
Centralne miejsce zajmują dwie postaci a ich główną rolę podkreśla jeszcze zbiegająca się za
ich plecami perspektywa linearna. Przez ten zabieg, przedstawiony świat nauki wydaje się
z jednej strony koncentrować na nich a z drugiej promieniować na pozostałe osoby. Są to
Platon i Arystoteles. Arystoteles swą dłonią wskazuje na ziemię, symbolizującą nauki
przyrodnicze, jako te, która są podstawą poznania. Platon, o twarzy Leonarda da Vinci, dłoń
swą kieruje w drugą stronę, ku niebu. To tam jego zdaniem jest początek idei.
Z przedstawionych postaci, te które wyróżniają się szczególnie, to opierający się o kamienny
blok i sporządzający notatki Heraklit przypominający rysami Michała Anioła. Na lewo od
niego dostrzec można notującego w wielkiej księdze Pitagorasa wraz z założycielem szkoły
elejskiej Parmenidesem. Nad nimi w znoszonej szacie zobaczyć można odwróconego do
wielu słuchających go ludzi Sokratesa. Towarzyszy mu słynny ateński wódz jak i jego uczeń
Alkibiades. Na schodach spoczywa Diogenes. Rozpoznać można również Euklidesa
z cyrklem w dłoni (o twarzy Donato Bramantego). Olbrzymia ilość namalowanych postaci
zdaje się być przytłaczająca a identyfikacji poddać można znacznie więcej uczonych
i myślicieli. Przewodzi jednak wszelkim zobrazowanym jedna myśl: Prawdę osiągać poprzez
Rozum.
3. Rozumienie i światopogląd
W swym Śnie Dilthey modyfikuje powyższy obraz. Między umiejscowionych
wcześniej greckich uczonych wkraczają inni, między innymi: Bruno, Kartezjusz, Leibniz.
Więcej Wielkich autor zauważa po pewnej chwili. Dzieje się rzecz niebywała: postaci
wstępują po schodach a kiedy wszyscy znajdują się wewnątrz Świątyni Rozumu, ściany
zanikają. Upatrywać w tym zabiegu można znoszenia granic w kontekście nauk
humanistycznych. Jedność myśli wynikającej z historyczności. Dobrze tę sytuacje
charakteryzuje Szyroka:
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Poglądy Diltheya kształtowały się w szczególnej intelektualnej atmosferze, na której charakter
wywarło wpływ położenie, w jakim znalazła się filozofia po ostatnim wielkim systemie
metafizycznym Hegla. W stosunku do dziejów i człowieka pojawiły się wówczas nowe punkty
widzenia. Szkoła historyczna postrzega kulturową rzeczywistość jako scenę działania
podmiotów zbiorowych (narodów, sił moralnych), pośród których znika ludzka jednostka.
Carlyle wprowadza perspektywę odmienną – to polityk, poeta, myśliciel czy religijny geniusz
są tymi, którzy nadają kształt dziejom powszechnym [Szyroka, 2008, s. 83].

Dowodzi tego również cytat z Budowy świata historycznego w naukach
humanistycznych, przytoczony przez autorkę:
Historyczna świadomość skończoności każdego zjawiska dziejowego, każdej sytuacji
człowieka i społeczeństwa, względności wszelkiej wiary – jest ostatnim krokiem ku
wyzwoleniu istot ludzkich. Wraz z nią człowiek osiąga niezależność w korzystaniu z treści
każdego przeżycia, oddaje mu się całkowicie bez uprzedzeń, jak gdyby nie istniał żaden
system filozofii czy wiary, który byłby dla niego wiążący. Życie zostaje uwolnione od
poznania poprzez pojęcia, umysł staje się wolny od pajęczyny myślenia dogmatycznego. Gdy
wszystko to, co piękne, święte, pełne poświęcenia, zostaje odtwórczo przeżyte
i zinterpretowane, otwierają się perspektywy, które ukazują rzeczywistość. Podobnie godzimy
się z tym, co złe, szpetne, ponieważ ma ono swoje miejsce w świecie, zawiera fragment
rzeczywistości, który trzeba usprawiedliwić w konstelacji świata jako coś, czego nie sposób
z niego usunąć. I pomimo względności dochodzi do głosu ciągłość siły twórczej jako rdzenny
fakt historyczny […] w życiu i dziejach istnieją momenty syntaktyczne podobne do partykuł
i koniugacji i mają one znaczenie. Poszukują go wszystkie istoty ludzkie. Wcześniej zwykło
się ujmować życie, wychodząc od świata. Jedyna droga jaka istnieje, prowadzi jednak od
interpretacji życia do świata. Życie zaś istnieje tylko w przeżywaniu, rozumieniu
i historycznym ujmowaniu. Nie wnosimy żadnego sensu świata w życie. Jesteśmy otwarci
na możliwość, że sens i znaczenie powstają dopiero w człowieku i jego dziejach. Jakkolwiek
nie w człowieku odosobnionym, lecz w człowieku historycznym. Człowiek jest bowiem istotą
historyczną [Dilthey, 2005, s. 307 (w:) Szyroka, 2008, s. 84-85].

„I oto stało się coś, co nawet we śnie zdołało mnie zadziwić” [Dilthey, 1987, s. 247].
Wyśnione postacie zaczynają łączyć się same z siebie w grupy myślicieli o podobnych
poglądach. Postacie kierują się ku sobie zgodnie z założeniami jakie Dilthey dokonuje
podczas metodologicznego zróżnicowania nauk. W jednym kierunku zmierzają ku sobie Ci,
dla których Naturwissenschaften – nauki przyrodnicze są fundamentem interpretacji świata.
Są wśród nich najpierw matematyk Archimedes, astronom Ptolemeusz. Wędrując zgodnie od
dołu ku górnym stopniom, poszukują związków fizycznej przyrody, by odnaleźć jednolite
przyczynowe wyjaśnienie Universum. Grupę tę, chcącą sprowadzić i podporządkować ducha
naturze uzupełniają naturaliści i pozytywiści. Są wśród nich d'Alembert – rozpoznany po
„szlachetnych rysach i ironicznym uśmiechu, co wydawał się szydzić z marzeń metafizyków”
[Dilthey, 1987, s. 247] jak i Comte. Grono słuchaczy zdaje się czcić ich słowa bez względu na
narodowość.
Sytuację odmieniają inni uczeni i filozofowie, którzy nagle ruszają ku środkowi
obrazu jaki widzi Dilthey. Będąc w opozycji do poprzednich, wierzący w idee
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Geisteswissenschaften – nauk humanistycznych podążają do stojących tam Sokratesa
i Platona. Poszukując świadomości boskiej w istocie ludzkiej i dzięki temu wywodząc wiedzę
o pozazmysłowym porządku świata zachęcają do siebie innych. Jest wśród nich Augustyn
i inni filozofujący teologowie. Prowadzą dysputę, podczas której „starali się powiązać
idealizm osobowości, będący duszą chrześcijaństwa, z doktrynami tych czcigodnych
starożytnych” [Dilthey, 1987, s. 247]. Reagując na debatę, zmęczony naukami
przyrodniczymi, dołącza do nich Kartezjusz. Grupa idealistów wolności i osobowości
rozstępuje się, gdy przyłącza się jeden z największych, „który idealizmowi wolności nadał
walor krytycznej świadomości i w ten sposób pogodził go z naukami doświadczalnymi”
[Dilthey, 1987, s. 248] – Kant. Wraz z nim podążali Schiller, Fichte, Carlyle, Ranke, Guizot.
Wśród tych wielkich dziejopisarzy jest i postać dla autora bliska. Przyjaciel z młodości
Diltheya, historyk Henryk von Treitschke. O boskiej harmonii w Universum zaczynają
rozmawiać również niektórzy przedstawiciele stronnictwa nauk przyrodniczych. Pierwsi
dostrzegają to Pitagoras i Heraklit. Grono słuchaczy podziela ich opinię: Bruno, Spinoza,
Leibniz. Aż znów wśród zebranych widać poruszenie – przybyli Schelling i Hegel. Wszyscy
razem są rzecznikami „wszechogarniającej, boskiej siły Universum, działającej jako prawo
naturalne w każdej jednostce, w każdym przedmiocie, we wszystkim; poza nią nie istnieje
więc żaden transcendentny ład, żaden obszar wolnego wyboru. Odniosłem wrażenie, że
wszyscy oni pod znużonymi wysiłkiem twarzami kryją poetyckie dusze.” [Dilthey, 1987,
s. 248] Jeszcze większe zdumienie sprawiło przybycie do ich grona Goethego, nad którym
zdawało się krążyć wiele postaci przez niego wykreowanych. Tę konstelację postaci
komplikowało jeszcze wiele innych, niezdecydowanych:
Miało się wrażenie, że daremnie usiłują pośredniczyć między stanowczo odwracającym się
od wszelkich zagadek życia pozytywizmem a metafizyką, między określającym wszystko
determinizmem a wolnością indywidualną. Ale na próżno pośrednicy biegali gorliwie od
jednej grupy do drugiej – dzieląca je odległość rosła z każdą sekundą – aż w pewnym
momencie zniknęła nawet ziemia, która je łączyła, i zdawało się, że dzieli je straszliwa, wroga
obcość [Dilthey, 1987, s. 249].

Ten trojaki, wrogi charakter filozoficznych podziałów mocno wstrząsnął autorem.
Chęć afirmacji oddalających się grup, usilne pragnienie, by sytuację zatrzymać sprawiało, iż
w tej sennej metaforze Dilthey miał wrażenie podziału jedności swojej istoty. Wysiłek
umysłowy towarzyszący tej sytuacji był tak wielki, że postacie marzeń sennych utraciły swą
wyraźność – a sam autor się zbudził.
Poczucie natury własnej, filozofii i świata, to co tak różniło dzielących się
i oddalających od siebie w systemach filozofów zostaje przezwyciężone w tym co Dilthey
określa rozumieniem. Czyż nie ten dynamiczny przejaw ludzkiej egzystencji miałby
możliwość pogodzenia tak różnych światopoglądów? Trafnie przedstawia ten termin
Paczkowska-Łagowska:
Rozumienie okazuje się już nie tylko procesem, w którym na podstawie znaków zewnętrznych
dochodzimy do poznania tego, co wewnętrzne, gdzie «tym, co zewnętrzne» są utrwalone
(przede wszystkim w piśmie) przejawy ludzkiego ducha, lecz staje się elementarnym rysem
ludzkiego zachowania, zdolnością właściwą również istocie niepiśmiennej, która «już zawsze»
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rozumie świat, w którym wyrosła, i zanim nauczy się języka, czuje się w nim swojsko, […].
To rozumienie w sensie «elementarnym» Dilthey przeciwstawia rozumieniu w sensie
«wyższym» prawdopodobnie w tym celu, aby podkreślić, że rozumienie nie jest
skanonizowaną «procedurą» pojawiającą się na etapie teorii, i to w stosunku do wytworów
wyższej kultury, lecz że obecne jest «już zawsze» w życiu ludzkim, w praktycznym
zachowaniu człowieka w swojej najelementarniejszej postaci – jako rozumiejące zwracanie się
do świata życia [Paczkowska-Łagowska, 2000, s. 87].

Po przedstawieniu zróżnicowanego charakteru systemów filozoficznych, Dilthey
formułuje wnioski, które w dalszym ciągu oscylują wokół historyczności. Jego zdaniem, bez
względu na różnorodność poglądów religijnych, poetyckich i filozoficznych, wszyscy ci
wizjonerzy podlegają prawom miejsca i czasu. Bez względu na to jak nowy wydaje się
światopogląd, jest on ograniczony i relatywny z racji uwarunkowań historycznych. To strach
przed takim ograniczeniem popycha myślicieli w taką światopoglądową anarchię. Jednakże
uważa on, że ta sama, prowadząca niektórych ku zwątpieniu świadomość historyczna,
wyznacza również konkretne jej granice. Światopoglądy podlegają wewnętrznym prawom,
które podlegają podstawowym formom nakreślonym jako trzy grupy myślowe biorące udział
w metaforze snu. Możliwość wyzwalającą niesie świadomość, że określa je natura Universum
oraz stosunek jakim pozostaje wobec nich skończony, poznający umysł [Dilthey, 1987, s. 250].
Każdy ze światopoglądów jest prawdziwy, mimo że nigdy nie obrazuje całości Universum.
Jego postrzeganie jest prawdziwe, chociaż niepełne. W taki sposób Dilthey opisuje
Weltanschauung w innym swoim tekście:
Światopoglądy rozwijają się w rozmaitych warunkach. Klimat, rasy, uwarunkowanie narodów
przez historię i kształtowanie się państwowości, określone czasem podziały na epoki i okresy,
w których współdziałają narody, składają się na specyficzne warunki, powodujące powstanie
różnorodnych światopoglądów. Życie, które kształtuje się w takich szczególnych warunkach,
jest bardzo zróżnicowane, podobnie jak sam człowiek, który owo życie ujmuje [Dilthey, 1987
II, s. 129].

Światopoglądy charakteryzowane przez Diltheya mają za zadanie udzielać odpowiedzi
na zagadki frapujące człowieka od zarania dziejów. Są to: zagadka życia i zagadka świata. Jak
pisze Dilthey: „Tak oto ze wszystkich stron pojawiają się interpretacje rzeczywistości:
światopoglądy. Podobnie jak zdanie posiada sens bądź pewne znaczenie i wyraża je, tak owe
interpretacje chciałyby wyrazić sens i znaczenie świata!” [Dilthey, 1987 II, s. 59]. Podstawą
do takiego wyrażania jest świadomość historyczna i doświadczenie życia. To z niego
wynikają właśnie wyżej wspomniane zagadki. Istotny jest również fakt umiejscowienia
filozofii przez Diltheya na jednym gruncie obok religii i światopoglądu poetyckiego. Jest to
jednak zabieg zamierzony. W takim usytuowaniu filozofia umieszczona zostaje nie w miejscu
poznania teoretycznego a właśnie praktycznego. Jak powie Dilthey: „Każdy autentyczny
światopogląd, w ten sposób rozumiany, jest pewną intuicją, która powstaje z faktu tkwienia
(Darinnensein) w samym życiu” [Dilthey, 1987 II, s. 148].
Jeszcze dobitniej zostaje wyrażone to w dalszej części Snu, gdzie mianem fatalnego
skojarzenia opisuje autor wizję filozofa poszukującego wiedzy obowiązującej powszechnie
i z jej pomocą stara się rozwiązywać zagadki życia. Jak konkluduje:
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Filozofia ma podwójne oblicze. Wiecznie żywy, metafizyczny impuls każe człowiekowi
rozwiązywać zagadki życia i świata. Filozofowie są pod tym względem bliscy poetom
i ludziom wierzącym. Ale filozof różni się od nich tym, że chce rozwiązywać owe zagadki za
pomocą wiedzy powszechnie obowiązującej. To z dawna istniejące skojarzenie musimy dziś
przezwyciężyć [Dilthey, 1987, s. 250].

Zadaniem filozofii jest nadawanie charakteru samoświadomości myśleniu
przedmiotowemu właściwemu naukom doświadczalnym. Dzięki temu, że ze zjawisk można
wydobyć system prawidłowości (Ordung nach Gesetzen), filozofia może za ich
pośrednictwem uzasadniać myślenie wobec niego samego. „W zjawiskach istnieje sfera
dostępnej realności: system prawidłowości. Ów system to jedyna prawda, jaka jest nam dana
jako powszechnie obowiązująca.” [Dilthey, 1987, s. 250]. W takim przedstawieniu sprawy
autor ponownie odwołuje się do rozumienia i wyraża to w sposób klarowny: „Mieści się ona
[prawda powszechnie obowiązująca – przyp. aut.] w języku znaków naszych zmysłów
i naszych zdolności pojmowania” [Dilthey, 1987, s. 250].
Istotne jest procesualne postrzeganie znaków naszych zmysłów i przetwarzanie ich
na płaszczyźnie wewnętrznej, właściwej tylko człowiekowi. Nie można wyrazić tego lepiej
niż jedna z definicji podanych przez Diltheya: „Proces, w którym na podstawie znaków
z zewnątrz dostarczanych przez zmysły poznajemy sferę wewnętrzną, nazywamy
rozumieniem” [Dilthey, 1982, s. 292]. To zdolność pojmowania uważana jest przez autora za
podstawowy przedmiot dyscypliny filozoficznej. W Śnie za przykład podana jest historia
filozofii, sięgająca – w swym rozbudowywaniu podstaw wiedzy – czasów Sokratesa.
Warto zwrócić uwagę na doniosły charakter jaki posiada wspominane już wcześniej
rozumienie: „Rozumienie, traktowane we wskazywanym szerokim zakresie, jest najbardziej
fundamentalnym postępowaniem dla wszystkich dalszych operacji nauk humanistycznych”
[Dilthey, 1982, s. 314]. Dilthey uważa ponadto, że istnieje również jeszcze inna płaszczyzna
działań filozofii: organizacja nauk doświadczalnych. Jego zdaniem o duchu filozofii można
mówić, kiedy ma się do czynienia z upraszczaniem elementarnych założeń nauki lub też na
styku kilku różnych nauk. Inne miejsce, gdzie można go dostrzec to ustalanie stosunku nauki
do idei wiedzy czy też w analizie wartości poznawczej [Dilthey, 1987, s. 251]. „Zatem
najważniejszą funkcją filozofii jest budowanie podstaw, weryfikowanie zasad, wznoszenie
świadomości krytycznej oraz wprowadzenie organizującej energii, która przenika
przedmiotowe myślenie, całe wartościowanie i określanie celów” [Dilthey, 1987, s. 251].
Rozciąganie owego ducha filozofii na całość nauk humanistycznych w takim wypadku jest
opcją niezwykle atrakcyjną, kiedy jak sam pisze: „zbliża się kres epoki, w której mogły
istnieć wyodrębnione filozofie sztuki, religii, prawa czy państwa” [Dilthey, 1987, s. 251].
W nawiązaniu do Budowy świata historycznego w naukach humanistycznych bardzo dobrze
takie diltheyowskie założenie parafrazuje Szyroka:
Nauki humanistyczne odnoszą się poznawczo do zewnętrznej, fizycznej rzeczywistości, którą
ujmują z perspektywy zobiektywizowanych w niej ludzkich wartości i celów. Działając na
pewnych zewnętrznych formach dążą do wydobycia z nich sensu i znaczenia, w jakie
wyposażył je ludzki duch. Obrany przez nie punkt widzenia oznacza, że pomiędzy badaczem
i przedmiotem jego dociekań zawiązuje się stosunek życiowy – odkrywana w rzeczywistości
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celowość, wartości i sens mają podstawę w jego zdolności do ustanawiania wartości,
wytyczania dla siebie celów, intelektualnego odnoszenia się do świata [Szyroka, 2008, s. 87].

I dalej:
Zobiektywizowane duchowe wytwory stają się zrozumiałe, gdy uczony interpretując sięga
do zasobu własnych przeżyć. U podstaw świata historycznego nauk humanistycznych znajduje
się przeżycie – jako to, co uległo obiektywizacji i stanowi teraz przedmiot humanistycznych
studiów, oraz jako technika, jaką posługuje się rozumienie dążąc do zgłębienia
uprzedmiotowionego ducha [Szyroka, 2008, s. 87].

Na pierwszy plan zatem wyłaniają się dwie najważniejsze zasady. Pierwszą jest
kierownicza funkcja nauk humanistycznych jako zespołu dyscyplin. Druga jako tło wszelkich
rzeczy to życie. „Życie jest faktem podstawowym, który musi stanowić punkt wyjścia
filozofii” [Dilthey, 1993, s. 53]. Nim Dilthey zwróci się w Śnie bezpośrednio ku człowiekowi
sensu stricto zwraca uwagę na próby zrozumienia charakteru świata, do czego dążyły
doświadczalne nauki przyrodnicze. Przemiana w rozumieniu go postępowała niezwykle
szybko by w końcu zwrócić się do pionierskich w czasach twórczości Diltheya nauk
społecznych, traktujących człowieka jako przedmiot badań przyrodników.
Bezprecedensowy sposób wypowiedzi Diltheya w Śnie, spójność poglądów, jasność
przedstawianych faktów jest osobliwością. Dobrym podsumowaniem omawianych treści są
słowa Paczkowskiej-Łagowskiej w Logosie życia..., gdzie autorka zwraca uwagę na to co
kluczowe w myśli Diltheya: życie i myślenie.
Ponieważ myślenie nie może stanąć ponad życiem, sięgnąć poza nie, nie może jednak uczynić
go doskonale przejrzystym, powstaje problem związku myślenia i życia, rozumu i życia,
możliwości ogarnięcia życia za pomocą kategorii pojęciowych, a zarazem problem granic,
jakie stawia ono w myśleniu [Paczkowska-Łagowska, 2000, s. 63].

4. Podsumowanie
Usytuowanie jednostki w świecie jest tragiczne z racji osamotnienia w chwili uświadomienia
sobie braku wpływu na sprawy szeroko rozumianych życia i śmierci, które dla niej samej są
niezgłębioną zagadką. Dilthey jednakże niesie odpowiedź i ukojenie, zgodne z wcześniej
wypracowanymi tezami: „Odpowiedź na te pytania zawiera się w porządku światopoglądów,
które wielostronność rzeczywistości dla naszego rozsądku wyrażają w różnych formach,
wskazujących na jedną prawdę” [Dilthey, 1987, s. 251]. Jak kontynuuje, podając receptę na
pogodzenie się z zagadkami życia:
Każdy system uwikłany jest w antynomie. Świadomość historyczna rozrywa wszelkie
łańcuchy, których nie mogła rozerwać filozofia i nauki przyrodnicze. Daje człowiekowi
całkowitą wolność, a zarazem ratuje jego duszę, pozwalając spojrzeć w niezgłębiony, ale
dostępny siłom witalnym naszej istoty wzajemny związek rzeczy [Dilthey, 1987, s. 251].

Tutaj właśnie pojawia się niezwykłość stanowiska Diltheya. Podejmuje się on zadania
obiektywnego wytłumaczenia natury człowieka, kultury, dziejów a nawet nauki przy pomocy
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znanych z filozofii życia teorii. To na czym zwykle kończyło się życie, dla Diltheya jest
dopiero początkiem, który wykorzystuje, by przekroczyć ograniczenia twierdzenia o kryzysie
kultury i człowieka. Próbuje za sprawą kategorii znanych w filozofii życia negować kulturę
ale jedynie w kwestii nieaktualnych interpretacji zjawisk kultury. W kulturze mianowicie
odczuwa on oparcie i możliwość zakotwiczenia historii [Kuderowicz, 1966, s. 21].
„Diltheyowska krytyka skierowana jest głównie przeciw koncepcjom teoretycznym
(filozoficznym i etycznym) a w znacznie mniejszym stopniu przeciw stylowi życia czy
porządkowi społecznemu” [Kuderowicz, 1966, s. 21-22]. Jego zdaniem w każdym
z światopoglądów odnaleźć można część zrozumienia prawdy. Jednakże dzieje się tak za
sprawą nieskrępowanego namysłu i szacunku dla tez niezgodnych z naszymi. „Dilthey
poszukuje nawiązania kontaktu z wartościami kulturalnymi przeszłości, sposobów ich
ożywienia, aktualizacji i pobudzenia do funkcjonowania we współczesności” [Kuderowicz,
1966, s. 22]. Opiera swoje rozumowanie nie na lęku a na wartościach pozytywnych,
poszukiwanie możliwości implementacji przeszłych kategorii, poszukując równocześnie
kontynuacji historycznej i uprawomocnienia postawy człowieka jako jednostki z przeszłości
w teraźniejszości [Kuderowicz, 1966, s. 22]. Jak Dilthey mówi wprost we Śnie:
I chociaż bieg naszego życia przybliża ku nam jedynie niektóre strony niezgłębionego związku
– jeśli prawda światopoglądu, która tę stronę wyraża, przejmuje nas do żywego, możemy
z całym zaufaniem mu zawierzyć: prawda jest bowiem obecna w nich wszystkich [Dilthey,
1987, s. 251].

Dilthey jako świadek kryzysu kultury, filozof o akademickim sposobie wyrażania
myśli, dostrzega, iż ludzie epoki usilnie starają się odnaleźć własną tożsamość i niezależność.
Dostrzegają wielkości z jakim jawi się życie, które w takiej postaci zaczyna ich zachęcać do
odważnego podążania za nim, a doświadczenie go sprawia, że „usta się uśmiechają, a oczy są
pełne melancholii” [Dilthey, 1987, s. 252]. Dilthey postuluje dążenie do odkrywania na nowo
tego co stare. Działanie to ma być jednak świadome, pewne i wciąż dążyć do pełnego
zrozumienia życia takim, jakim ono jest:
Podążajmy, przyjaciele, ku światłu, wolności, piękności bytu. Ale nie rozpoczynajmy
wszystkiego od nowa, nie odrzucajmy przeszłości. Starych bogów należy zabierać ze sobą do
każdej nowej ojczyzny. Życiem nasyci się tylko ten, kto mu się oddaje [Dilthey, 1987, s. 252].

Życie i wartości jakie z sobą niesie, zdaniem Diltheya dostępne są dla każdego
człowieka, co gwarantować mają nauki humanistyczne. W Księdze Koheleta (4, 6), zostało
napisane, że „lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem”
[Biblia Tysiąclecia, 2000, s. 841]. Tak zdaniem autora można przedstawić właśnie stanowiska
Diltheya: przyjmuje on człowieka od razu takim jaki jest i robi to z całą stanowczością. Zdaje
sobie sprawę z tego, iż ludzkie punkty widzenia i czucia siebie są bardzo różne, ale nie stara
się odnaleźć jednej i niezmiennej natury człowieka. Jej istnienie, to także przecież kwestia
sporna. Bezspornym za to jest postulat historyczności człowieka. Człowiek ma za zadanie żyć
u Diltheya życiem głębokim. Nie można oddać tego lepiej, niż sam Dilthey, który kończy swój
esej słowami:
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Melodię naszego życia kształtują – zawsze obecne – głosy przeszłości. Od męki
tymczasowości i od ulotności szczęścia człowiek może się uwolnić tylko oddając się wielkim
obiektywnym siłom historii. Oddanie się im, a nie subiektywność samowoli i użycia, daje
pojednanie suwerennej jednostki z biegiem świata [Dilthey, 1987, s. 252].
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Abstrakt: Rośliny transgeniczne nazywane inaczej roślinami genetycznie zmodyfikowanymi,
to organizmy roślinne, których zmieniony został materiał genetyczny w celu uzyskania pożądanego
fenotypu. Celem hodowli jest ukształtowanie takiego genotypu roślin uprawnych, by uzyskały one
inne, pożądane przez hodowcę cechy użytkowe. Transformacja roślin transgenicznych jest złożonym
procesem. W Polsce podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 roku która zastrzega, że zmiany te muszą być dokonywane
metodami inżynierii genetycznej to znaczy takim sposobem, jaki nie może mieć miejsca w warunkach
naturalnych. Podstawowe korzyści dla środowiska to zwiększenie ilości plonów na małych obszarach,
zredukowanie ilości używanych pestycydów do ochrony roślin, odporność roślin genetycznie
modyfikowanych na niekorzystne warunki środowiska takie jak mróz, susza, wykorzystanie mało
żyznych terenów do upraw poprzez stworzenie odmian GMO tolerujących wysokie zasolenie gleb
oraz produkcja biopaliw. Potencjalne korzyści dla człowieka to tworzenie tzw. jadalnych szczepionek,
czyli wprowadzenie do roślin GMO genów odpowiadających za odporność na niektóre choroby
bakteryjne i wirusowe, wczesne wykrywanie chorób zwierząt i roślin w drodze badań DNA,
zmniejszenie głodu na świecie, poprawa cech jakościowych lub uzyskiwanie nowych cech
zwiększających atrakcyjność GMO dla konsumenta, produkcja ludzkich białek i przeciwciał oraz
jadalnych szczepionek. Zagrożenia dla zdrowia to między innymi: spożywanie żywności
modyfikowanej genetycznie może powodować alergie, choroby układu pokarmowego, obniżenie
odporności organizmu, zaburzenia płodności oraz nowotwory. Istnieje ryzyko powstawania
w żywności modyfikowanej nowych alergenów oraz nasilenia się tzw. alergii pokarmowej.
Podstawowym zagrożeniem GMO dla środowiska jest uwolnienie się organizmów modyfikowanych
genetycznie, w tym niekontrolowane przechodzenie genów na inne organizmy tego samego lub innego
gatunku. Kolejne zagrożenie to straty dla rolników upraw ekologicznych będących w sąsiedztwie
upraw GMO z uwagi na ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na uprawy naturalne. Nie
ma możliwości współistnienia upraw konwencjonalnych z uprawami roślin GMO, ponieważ
niemożliwe jest wprowadzenie skutecznej izolacji pomiędzy tymi uprawami. Kolejne zagrożenie to
negatywny wpływ roślin modyfikowanych na faunę i florę – GMO może szkodzić ptakom, owadom,
płazom, wpływać na morskie ekosystemy i organizmy glebowe.
Słowa kluczowe: rośliny transgraniczne, korzyści, zagrożenie
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Abstract: Transgenic plants, also known as genetically modified plants, are plant organisms whose
genetic material has been altered to the desired phenotype. The purpose of breeding is to shape such a
genotype of crop plants, supported by one useful, desirable by the breeder. Transformation of
transgenic plants is a complex process. In Poland there is a legal act is the Act on Genetically
Modified Organisms of June 22, 2001, which stipulates that these changes can be used by genetic
engineering methods to determine such opportunities that cannot occur in natural conditions. Basic
environmental benefits that are available in small quantities, reduced amounts of pesticides used to
protect plants, resistance of genetically modified plants to adverse environmental conditions such as
frost, dried, used low fertile areas for use in a wide range of GMOs tolerating high soil salinity and
production biofuels. Potential benefits for man to create so-called edible vaccines, i.e. the introduction
of genes into GMO plants that are resistant to certain bacterial and viral diseases, early detection of
animal and plant diseases by DNA testing, major hunger in the world, improvement of quality features
or obtaining available features that increase the attractiveness of GMOs for consumers, mass
production proteins and available and edible vaccines. Threats to health, among others: genetically
modified food can cause allergies, gastrointestinal diseases, lowering the body's resistance, fertility
disorders and cancer. There is a risk of new allergens forming in modified foods and the so-called food
allergy. The primary threatened GMO for the environment is released from genetically modified
organisms, including uncontrolled storage of genes for other organisms of the same or different
species. Other threats for farmers growing organic crops in the vicinity of GMO crops with comments
on the transfer of modified plant characteristics to natural crops. GMO because it is possible to
introduce an effective relationship between these crops. Another threat to the negative impact of
modified plants on flora and fauna - GMOs can harm birds, insects, amphibians, affect marine
ecosystems and soil organisms.
Key words: transboundary plants, benefits, threats

1.Wstęp
Rośliny transgeniczne nazywane inaczej roślinami genetycznie zmodyfikowanymi,
to organizmy roślinne, których zmieniony został materiał genetyczny w celu uzyskania
pożądanego fenotypu. Celem hodowli jest ukształtowanie takiego genotypu roślin uprawnych,
by uzyskały one inne, pożądane przez hodowcę cechy użytkowe. Transformacja roślin
transgenicznych jest złożonym procesem. Wprowadzane do rośliny geny są izolowane
i tworzone metodami inżynierii genetycznej, a następnie umieszczane są w komórkach rośliny
modyfikowanej. Wybrane w ten sposób komórki poddaje się w ostatnim etapie regeneracji
w warunkach in vitro i uzyskuje się kompletną roślinę [Malepszy, 2001].

Rysunek 1. Etapy transformacji organizmów roślinnych [Malepszy, 2001]
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2. Otrzymywanie roślin transgranicznych
Izolacja genu jest pierwszym etapem w otrzymywaniu roślin modyfikowanych.
Najlepszego genu szukać można bezpośrednio w komórkach modyfikowanej rośliny
lub w specjalnych bibliotekach genomowych, zwanych również bankami genowymi. Strategie
izolacji można podzielić na dwie grupy: klonowanie funkcjonalne i pozycyjne.
• klonowanie funkcjonalne inaczej nazywane izolacją funkcjonalną, stosuje się gdy
znana jest funkcja izolowanego genu.
• klonowanie pozycyjne, czyli izolacja pozycyjna określana również mianem odwrotnej
genetyki. Ten typ stosuje się w przypadkach, gdy funkcja badanego genu nie jest
znana, a poznane jest jedynie jego położenie w genomie lub informacja o jego
sprzężeniu z odpowiednimi markerami [Linkiewicz i in., 2006].
Charakterystyka genu to kolejny etap w tworzeniu roślin modyfikowanych (GMO).
Przez charakterystykę genu rozumie się określenie jego położenia, struktury, ekspresji oraz
wskazanie jaką funkcję pełni. Określenie pozycji, pozwala zrozumieć jego relacje
z sąsiadującymi sekwencjami. Do poprawnego procesu transformacji genu niezbędne jest
również poznanie jego struktury którą wykorzystuje się do modyfikacji funkcji danego genu.
Kolejny etap to tworzenie konstrukcji genowych, tak aby wyizolowany gen można
było wprowadzić do komórek biorcy niezbędne jest utworzenie tzw. konstruktu genowego,
zawierającego:
• transgen, sekwencję odpowiadającą za koduację białka
• sekwencje regulatorowe: promotor i terminator transkrypcji, które stanowią
cis-elementy kontrolujące aktywność danego fragmentu.
Następnie wprowadza się do modyfikowanej rośliny gen. Proces ten określa się
mianem transformacji genetycznej lub transgenizacji, transgenezy. Metody wprowadzania
genów do komórek można podzielić na dwie kategorie metody wektorowe i bezwektorowe.
Pierwsze z nich czyli, metody wektorowe transformacji roślin wykorzystują zdolności do
infekowania zranionych roślin i przekazywania im tzw. T-DNA. Metody bezwektorowe
transformacji roślin można podzielić na metody chemiczne, stosowane u protoplastów,
elektroporacje po przez stosowanie pola elektrycznego oraz mikrowstrzeliwanie.
Ważnym etapem w pozyskiwaniu roślin transgranicznych jest regeneracja roślin,
czyli przekształcanie komórek w kompletne organizmy. Ostatnim etapem w tym procesie
jest rozpoznanie i identyfikacja roślin transgenicznych. Rośliny modyfikowane bardzo
rzadko różnią się wyglądem od swoich niezmodyfikowanych odpowiedników. Aby móc
je zidentyfikować należy wykonać testy na poziomie DNA albo dokonać analizy białek
kodowanych przez wprowadzone sekwencje [Malepszy, 2011].
3. Uwarunkowania prawne
Większość europejskiego prawa dotyczącego roślin modyfikowanych kształtowało
się w latach 2000-2003. W tym okresie powstały najważniejsze dyrektywy i rozporządzenia
regulujące kwestie związane z GMO. Najważniejszymi dokumentami są: Dyrektywa 2001/18
WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych
genetycznie. Dyrektywa ta reguluje zamierzone uwolnienie do środowiska genetycznie
zmodyfikowanych organizmów w celach eksperymentalnych oraz zawarta jest w niej
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definicja GMO, omówione są techniki które prowadzą do uzyskania GMO oraz techniki które
nie prowadzą do otrzymania organizmu transgenicznego w rozumieniu prawa. W dokumencie
zawarte są informacje i metodologia oceny ryzyka środowiskowego, wymagania znakowania
i śledzenia produktu na wszystkich etapach jego wprowadzenia i obecności na rynku
oraz zapisy dotyczące obowiązkowego monitorowania GMO po wprowadzeniu na rynek,
w tym obserwacje długofalowych efektów organizmów modyfikowanych na środowisko.
Kolejnym dokumentem regulującym organizmy modyfikowane jest Rozporządzenie
1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Określa ono zasady
wprowadzenia na rynek żywności i pasz składających się, zawierających lub
wyprodukowanych z użyciem GMO.
W Polsce podstawowymi dokumentami, które regulują wszelkie kwestie związane
z GMO, są rozporządzenia i dyrektywy unijne. Dodatkowo regulowane są one przez Ustawę
z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Ustawę o paszach
oraz ustawę nasienną. Poza tym w roku 2006 Rząd RP ogłosił dokument, nazywany
Ramowym Stanowiskiem Polski dotyczącym GMO, który jest wyznacznikiem polityki
państwa w tych sprawach.
Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 roku
jest najważniejszym dokumentem w prawie polskim regulującym kwestie GMO. Reguluje
ona: zamknięte użycie GMO, zamierzone uwolnienie GMO do środowiska w celach innych
niż wprowadzenie do obrotu, wprowadzanie do obrotu GMO, tranzyt i wywóz za granicę
GMO oraz określa rolę poszczególnych organów państwa w sprawach GMO. Według ustawy
minister właściwy do spraw środowiska, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. GMO,
podejmuje decyzje w takich sprawach prac prowadzonych z GMO w laboratoriach i GMO
uwalnianych do środowiska w Polsce. Poza ministrem właściwym ds. środowiska, za kontrolę
przestrzegania przepisów ustawy odpowiadają organy administracji celnej i szereg inspekcji,
jak np. Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rząd RP w marcu 2006 roku poparł prowadzenie prac
zamkniętego użycia GMO zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz
opowiedział się przeciwko prowadzeniu zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska
w celach doświadczalnych na terytorium Polski, wprowadzaniu do obrotu produktów GM
dopuszczonych do obrotu w UE na podstawie Dyrektywy 2001/18, wprowadzaniu do obrotu
pasz GM, wprowadzaniu do uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, soi,
ziemniaków, rzepaku i buraka cukrowego. Wdrażając powyższe ustanowienia, Parlament RP
uchwalił nowelizację ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin z dnia 27 kwietnia
2006 r., w której wprowadzono zapis, że odmian GM nie wpisuje się do krajowego rejestru
oraz że materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do
obrotu na terytorium Polski. Komisja Europejska zakwestionowała tę ustawę jako niezgodną
z prawem Unii Europejskiej. Obecnie Prezydent, po zawetowaniu uchwalonej ustawy
o nasiennictwie, prowadzi prace nad własnym projektem. Ustawa o paszach z dnia 22 lipca
2006 r. wprowadziła zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu
zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie
zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
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Mapa 1. Globalny obszar upraw transgranicznych w latach 1995-2006 [Clive James
ISAAA, za: www.biotechnolog.pl ]

4. Korzyści z upraw roślin transgranicznych
Organizmy transgeniczne dzięki wprowadzeniu do nich pożądanych przez człowieka
cech, mogą być wykorzystywane w medycynie, farmacji, rolnictwie oraz w przemyśle
spożywczym. Korzyści płynące z stosowania organizmów modyfikowanych to zwiększenie
odporność tych organizmów na choroby powodowane przez wirusy, grzyby i bakterie.
Poprawa odporność organizmów modyfikowanych na owady szkodniki, uzyskana przez
wprowadzenie do genomu rośliny uprawnej genu Bt z bakterii Bacillus thuringiensis,
warunkującego syntezę białka toksycznego dla owadów. Tolerancja na wybrane herbicydy,
odporność na niekorzystne warunki środowiska (np. na mróz), poprawa cech jakościowych
lub uzyskiwanie nowych cech zwiększających atrakcyjność GMO dla konsumenta.
Przykładem są modyfikacje polegające na zwiększeniu zawartości beta-karotenu, czyli
prekursora witaminy A w ryżu (z genami żonkila) lub ograniczeniu zawartości nikotyny
i substancji rakotwórczych w tytoniu. Produkcja ludzkich białek i przeciwciał oraz jadalnych
szczepionek na przykład po przez wprowadzenie do sałaty genów warunkujących
wytwarzanie szczepionki przeciwko żółtaczce lub uzyskanie aktywnej doustnej szczepionki
przeciwko cholerze w ziemniakach [Sowa i in., 2006].
W przypadku zwierząt modyfikacje genetyczne dotyczą wielu ich gatunków zarówno
gospodarskich, doświadczalnych myszy, niektórych zwierząt domowych, ryb i owadów.
Najważniejsze korzyści z prowadzonych badań to: produkcja ludzkich białek i przeciwciał,
produkcja antybiotyków i szczepionek, wykorzystanie zwierząt jako dawców organów
do przeszczepów dla ludzi, tworzenie modelowych układów chorób człowieka (transgeniczne
myszy już służą jako organizmy modelowe do badania przebiegu wielu chorób człowieka),
poprawa produktywności zwierząt gospodarskich, poprawa wartości odżywczej produktów
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, uzyskiwanie nowych cech u zwierząt domowych
przykładem są fosforyzujące ryby akwariowe z genem meduzy, prowadzone są także badania
nad uzyskaniem psów i kotów niewywołujących alergii u ludzi, modyfikacje owadów w celu
uniemożliwienia rozprzestrzeniania przez nie chorób [Linkiewicz i Sowa, 2006].
Duże znaczenie mają również modyfikacje genetyczne mikroorganizmów,
wykorzystywane są bowiem jako producenci ważnych dla człowieka białek, które wcześniej
były pozyskiwane ze zwierząt (m.in. insuliny, ludzkiego hormonu wzrostu, przeciwciał
394

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

oraz szczepionek antywirusowych). Mikroorganizmy te mogą być również wykorzystywane
w przemyśle spożywczym. Enzymy przez nie wytworzone znajdują szerokie zastosowanie
w serowarstwie, piwowarstwie i piekarnictwie. Mikroorganizmy transgeniczne znajdują
również swoje zastosowanie do produkcji biodegradowalnych plastików i detergentów
oraz do likwidowania zanieczyszczeń środowiska (np. transgeniczne bakterie usuwające rtęć
ze środowiska po katastrofach morskich) [Zimny, 2006].
5. Zagrożenia wynikające z upraw transgranicznych
Największe zagrożenie budzi możliwość uwalniania GMO do środowiska naturalnego
oraz zdrowotne konsekwencje konsumpcji żywności wytworzonej z GMO. Zastrzeżenia
te są o tyle istotne, że kontrolowanie rozprzestrzeniania się raz uwolnionych organizmów
transgenicznych w środowisku jest praktycznie niemożliwe. Przeciwnicy GMO podkreślają
miedzy innym że niepoznane są skutki rozprzestrzeniania się GMO w środowisku
oraz ich wpływ na bioróżnorodność. Konieczne jest zwiększone stosowanie środków
chwastobójczych w uprawach modyfikowanych odpornych na herbicydy co oznacza poważne
upośledzenie bioróżnorodności ekosystemów rolniczych. Nieuniknione jest niekontrolowane
krzyżowanie się uprawnych odmian GMO odpornych na herbicydy ze spokrewnionymi
chwastami w efekcie czego mogą pojawić się uodpornione na herbicydy superchwasty.
Nie ma możliwości współistnienia upraw konwencjonalnych z uprawami roślin GMO,
ponieważ niemożliwe jest wprowadzenie skutecznej izolacji pomiędzy tymi uprawami.
W produkcji rolnej zapylenie upraw ekologicznych pyłkiem roślin zmodyfikowanych
genetycznie utratę plantacji ekologicznej i poważne straty dla rolnika, który taką uprawę
prowadził. Kolejne zagrożenie to fakt że, rośliny modyfikowane zawierają gen warunkujący
syntezę białka toksycznego dla owadów, również dla owadów pożytecznych (złotooków,
pszczół) oraz dla ptaków zjadających zatrute w ten sposób owady a co za tym idzie
dla mikroorganizmów glebowych, a nawet dla niektórych ludzi. Istnieją doniesienia naukowe
skazujące na to, że: konsumpcja żywności pochodzącej z GMO może być u ludzi przyczyną
alergii i poważnych schorzeń przewodu pokarmowego, a nawet spowodować nowotwory.
Pasze zawierające GMO mogą negatywnie wpływać na zdrowie i produkcyjność zwierząt,
plony roślin transgenicznych mogą być obniżone w stosunku do plonów odmian
konwencjonalnych w związku z brakiem stabilności genetycznej GMO, polegającym na tym,
że w odmianie transgenicznej mechanizm obronny genów rodzimych powoduje osłabienie
lub zablokowanie funkcji genów obcych. Istnieją także wątpliwości natury etycznej,
wskazując, że życie nie może być traktowane jako swoisty chemiczny produkt i być
patentowane, uprawa roślin GMO może zaś wymagać corocznego zakupywania nasion lub
licencji u producenta nasion modyfikowanych. Prowadzi to do uzależniania drobnych
producentów rolnych od wielkich koncernów, które stają się monopolistami w dziedzinie
materiału siewnego [Koalicja Obrony Polskiej Wsi, 2006].
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1. Wstęp
W dzisiejszych czasach presja urbanizacji przestrzenno – architektonicznej staje się
coraz większa. Według prognoz w 2050 roku aż 70% populacji będzie mieszkało w miastach
[OECD, 2012]. W związku z powyższym wartość zieleni rośnie i jest ona coraz bardziej
doceniana przez mieszkańców. Tereny zieleni miejskiej, a w szczególności zieleń przyuliczna
ma znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale także zdrowotne, społeczne, edukacyjne, estetyczne
oraz ekonomiczne i techniczne. Chroni mieszkańców miast między innymi przed: upałem,
hałasem, kurzem czy spalinami, ponadto poprawia mikroklimat, gromadzi wodę i tworzy
przestrzenie aktywizujące oraz podnosi walory estetyczne przestrzeni [Szulc, 2013].
Aby w sposób zrównoważony kształtować przestrzeń należy zachować równowagę
pomiędzy zabudową, a terenami biologicznie czynnymi. Dlatego proces projektowy powinien
być poprzedzony dokładnymi analizami stanu istniejącego. Wśród szeregu opracowań
studialnych niezbędnych do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu ważna rolę
odgrywa analiza istniejącej zieleni. W skład takiego opracowania wchodzi inwentaryzacja
dendrologiczna istniejących drzew i krzewów oraz gospodarka drzewostanem.
W niniejszym artykule przedstawiono analizę istniejącej dendroflory na terenie zieleni
przy pętli tramwajowej Fieldorfa-Nila w Częstochowie. Praca została podzielona na cztery
części: w pierwszej części omówiono materiał badań (przedstawiono lokalizację oraz stan
istniejący terenu badań), w drugiej wskazano metody użyte w pracy, w trzeciej
przedstawiono wyciągnięte z analizy wnioski, a w czwartej podsumowano uzyskane wyniki
badań.
2. Materiał badań (teren zieleni przy pętli tramwajowej Fieldorfa-Nila w Częstochowie)
Materiałem badawczym były drzewa i krzewy rosnące na terenie zieleni przy pętli
tramwajowej Fieldorfa-Nila w Częstochowie.
397

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Teren opracowania znajduje się w Polsce, w północnej części województwa śląskiego,
w Dzielnicy Północ w Częstochowie (ryc. nr. 1). Badany teren zieleni zlokalizowany jest
w odległości 5 km od centrum miasta (głównej, reprezentacyjnej Alei Najświętszej Marii
Panny, przebiegającej od Jasnej Góry aż po plac Ignacego Daszyńskiego) przy skrzyżowaniu
Alei Wyzwolenia oraz ulicy Generała Augusta Fieldorfa-Nila.

Rycina 1. Lokalizacja terenu opracowania w skali kraju, województwa, miasta
Źródło: opracowanie własne.

Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, w najniższym jego punkcie przebiega ulica
Fieldorfa-Nila, dzieląc obszar na dwie części. Pierwsza część to teren pętli tramwajowej,
a druga to obszar niezagospodarowanej zieleni (ryc. nr. 2), na których znajduje się
odpowiednio 88 oraz 7 okazów (drzew oraz krzewów).

Rycina 2. Podział na dwie części terenu opracowania przez ulicę Generała Augusta
Fieldorfa-Nila
Źródło: https://www.google.com/maps.

3. Metody
Przyjętą metodą badawczą była klasyczna szczegółowa inwentaryzacja
dendrologiczna wraz z określeniem strefy ochronnej systemu korzeniowego [Suchocka,
2016], stanu zdrowotnego drzew i krzewów oraz opracowaniem gospodarki drzewostanem.
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Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacją dendrologiczną objęto drzewa i krzewy rosnące na terenie
opracowania. Wykonano ją w oparciu o mapę sytuacyjno – wysokościową pozyskaną
z Urzędu Miasta w Częstochowie w 2017 roku. Prace terenowe wykonano w lipcu i sierpniu
2017 roku oraz w czerwcu 2018, w celu kontroli i ewentualnego uzupełnienia danych
zebranych rok wcześniej. Prace kameralne trwały od lipca 2017 do czerwca 2018 roku.
W ramach przeprowadzonych prac terenowych każdemu okazowi przypisano numer
inwentaryzacyjny. Lokalizację drzew i krzewów nienaniesionych geodezyjnie na mapę
sytuacyjno – wysokościową przeprowadzono metodą domiarów prostokątnych przy użyciu
taśmy mierniczej. Dla każdego zinwentaryzowanego okazu wykonano następujące pomiary:
• wysokość drzewa [pomiar z dokładnością do 1 m],
• szerokość korony drzewa [pomiar z dokładnością do 1 m],
• obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu [pomiar
z dokładnością do 1 cm],
• szerokość grupy krzewów w celu określenia zajmowanej powierzchni [pomiar
z dokładnością do 1 m].
Dodatkowo określono stan zdrowotny oraz walory estetyczne poszczególnych okazów.
W oznaczaniu gatunków drzew i krzewów wspomagano się podręcznikiem
Dendrologia [Seneta, Dolatowski, 2012] oraz ilustrowanym przewodnikiem dendrologicznym
[Johnson, 2014].
W ramach prac kameralnych opracowano graficzne i tabelaryczne przedstawienie
zinwentaryzowanej dendroflory. Prace wykonano przy użyciu programów: Microsoft Office
Excel 2013, AutoCAD 2016, Gimp 2.8. Dodatkowo wyznaczono optymalną strefę ochronną
systemu korzeniowego dla zinwentaryzowanych drzew. Strefa ochrony systemu
korzeniowego (SOD) jest to teren wokół drzewa, na którym nie można wykonywać żadnych
prac ziemnych. Wyznaczenie strefy SOD jest niezbędne przed prowadzeniem prac
budowlanych na danym terenie. Pozwala uniknąć sytuacji, w której to system korzeniowy
zostanie uszkodzony, co może skutkować nawet zamarciem całego drzewa [Suchocka, 2016].
Strefę ochronną wyznaczono na podstawie pierśnicy (średnicy pnia) drzewa, mierzonej na
wysokości 130 cm ponad poziomem gruntu. Promień minimalnej (krytycznej) strefy
ochronnej (SOD) odmierzonej od skrajni pnia, wynosi 3xD (jej przekroczenie grozi całkowitą
utratą statyki drzewa), promień optymalnej strefy SOD to 5xD (zapewnia optymalną ilość
systemu korzeniowego potrzebną do utrzymania statyki drzewa), gdzie D oznacza średnicę
pnia drzewa [Suchocka, 2016] (ryc. nr. 3).
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Rycina 3: Minimalna odległość cięcia korzeni ze względu na statykę drzewa od
pobocznicy pnia
Źródło: Suchocka M. 2016. Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, I GPiM, Warszawa.

Na podstawie opracowanej inwentaryzacji dendrologicznej opracowano gospodarkę
drzewostanem. W ramach gospodarki określono sposób postępowania z każdym
zinwentaryzowanym drzewem lub grupą krzewów rosnącą na terenie opracowania. Istniejące
drzewa podzielono na cztery grupy (od A do D). Każdej grupie przypisano inne
postępowanie. Przy kwalifikowaniu okazów do poszczególnych grup kierowano się ich
stanem zdrowotnym.
Wydzielone grupy drzew:
 Grupa A – drzewa przeznaczone do pozostawienia, nie wymagające żadnej
dodatkowej interwencji, w dobrym stanie zdrowotnym,
 Grupa B – drzewa wymagające pielęgnacji, wymagające interwencji, odznaczające się
średnim stanem zdrowotnym,
 Grupa C – drzewa przeznaczone do usunięcia, w złym stanie zdrowotnym.
Dodatkowo oszacowano wiek drzew, posługując się tabelami Majdeckiego [Majdecki,
1980-1986] oraz zdjęciami historycznymi z Google Earth, pokazującymi stan terenu w latach
od 2012–2013.
4. Wyniki
Na końcu niniejszego opracowania zamieszczono ryciny przedstawiające:
inwentaryzację dendrologiczną okazów rosnących na terenie opracowania (ryc. nr. 6), ich
optymalną strefę ochronną systemu korzeniowego (ryc. nr. 7) oraz gospodarkę drzewostanem
(ryc. nr. 8).
Na terenie opracowania znajduje się 88 sztuk drzew oraz 9 grup krzewów. Są to
drzewa liściaste (43 okazy) i iglaste (41 okazów) oraz 9 grup krzewów liściastych (ryc. nr. 6).
Wśród drzew najpopularniejszym gatunkiem jest sosna czarna (Pinus nigra J. F.
Arnold), licząca 33 sztuki. Na drugim miejscu jest brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth.) – 16 sztuk, inne gatunki oscylują około 10 okazów. Najrzadziej spotykanymi
gatunkami są czeremcha amerykańska (Prunus serotina Ehrh., 1 szt.) oraz klon jesionolistny
(Acer negundo L., 2 szt.). Liczba drzew poszczególnych gatunków została przedstawiona na
wykresie nr. 1.
Krzewami zajmującymi największą powierzchnie jest śnieguliczka Chenaulta
(Symphoricarpos xchenault ii Rehder, 192 m2) oraz tawuła nibywierzbolistna (Spiraea
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xpseudosalicifolia L.), 192 m2). Pozostałe krzewy mają o ponad połowę mniejszą
powierzchnię, a najmniej na terenie opracowania występuje tawuły szarej ‘Grefsheim’
(Spiraea ×cinerea 'Grefsheim') (43 m2) (wykres nr. 2).

Pinus nigra J. F. Arnold
Betula pendula Roth
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Larix decidua Mill.
Populus tremula L.
Robinia pseudoacacia L.
Acer negundo L.
Prunus serotina Ehrh.
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Wykres 1. Liczba drzew poszczególnych gatunków na terenie opracowania
Źródło: opracowanie własne.

Symphoricarpos ×chenaultii Rehder
Spiraea ×pseudosalicifolia L.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Spiraea ×vanhouttei Zabel
Berberis thunbergii DC.
Rosa rugosa Thunb.
Spiraea ×cinerea 'Grefsheim'
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Wykres 2. Powierzchnia zajmowana przez poszczególne gatunki krzewów na terenie
opracowania
Źródło: opracowanie własne.

Stan zdrowotny drzew jest zróżnicowany – większość drzew (52 szt.) jest w dobrym
stanie zdrowotnym, 23 wymaga pielęgnacji a 13 jest w złym stanie fitosanitarnym (wykres nr.
3). Starsze drzewa są w większości w dobrej kondycji, jedynie topola osika (Populus tremula
L.) (nr. inw. 72) ma widoczny posusz w koronie (70%). Młode okazy zazwyczaj wymagają
pielęgnacji lub są w złym stanie zdrowotnym. W większości przypadków okazy te są:
pochylone przez wiatr (Betula pendula) (ryc. nr. 4), wykazują brązowienie igieł (Pinus nigra).
Na terenie znajduje się kilka okazów złamanych lub przewróconych, zaobserwowano również
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mech na lipach szerokolistnych (Tilia platyphyllos Scop.) oraz lipach drobnolistnych (Tilia
cordata Mill.), co może świadczyć o czystości powietrza (ryc. nr. 5).

Drzewa w dobrym stanie zdrowotnym
Drzewa wymagające pielęgnacji

Drzewa w złym stanie zdrowotnym
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Ilość drzew w zależności od stanu zdrowotnego
Wykres 3. Stan zdrowotny drzew
Źródło: opracowanie własne.

Rycina 4. Pochylone młode brzozy brodawkowate na terenie opracowania
Źródło: opracowanie własne.

Rycina 5. Mchy i porosty na lipie
Źródło: opracowanie własne.

Drzewa różnią się nie tylko stanem zdrowotnym ale i wiekiem, o czym świadczą ich
obwody, mieszczące się w granicach od 9 do 365 cm (wyk. nr. 4). Najliczniejsze są okazy
młode, czyli te, których obwód sięga do 30 cm. Na drugim miejscu znajdują się okazy
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z obwodem powyżej 30 do 100 cm włącznie, a najrzadziej występują drzewa, których obwód
przekracza 300 cm. Zgodnie z tabelami opracowanymi przez Majdeckiego [Majdecki, 19801986] można wywnioskować, że robinie akacjowe (Robinia pseudoacacia L.) mają około 80
lat. Lipy szerokolistne (Tilia platyphyllos) i drobnolistne (Tilia cordata) mają 10–30 lat,
a jeden okaz brzozy brodawkowatej (Betula pendula) około 70 lat. Są to wartości
szacunkowe, z uwagi na mogące występować różnice w siedlisku drzew badanych przez
Majdeckiego od istniejących na terenie opracowania. Najmłodsze drzewa, czyli brzozy
brodawkowate (Betula pendula), sosny czarne (Pinus nigra) i modrzewie europejskie (Larix
decidua Mill.) mają około 6 lat (zostały posadzone w latach 2012–2013).

Drzewa o obwodzie do/równym 30 cm
Drzewa o obwodzie od 30 do/równym 100
cm
Drzewa o obwodzie powyżej 100 cm
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Ilość drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm
Wykres 4. Obwody drzew na terenie opracowania
Źródło: opracowanie własne.

Promień wyznaczający optymalną strefę ochronną systemu korzeniowego drzewa
(SOD), zapewniający zachowanie statyki drzewa mieści się w przedziale od 200 (minimalna
wielkość dopuszczalnego zbliżenia do pobocznicy pnia drzewa) do 527 cm (ryc. nr. 7).
W gospodarce drzewostanem do najliczniejszej grupy, przeznaczonej do
pozostawienia, zakwalifikowano 52 drzewa (ryc. nr. 8). 23 okazów wymaga pielęgnacji, a 13
będzie usunięte ze względów zdrowotnych (wyk. nr. 5). Wszystkie grupy krzewów wymagają
pielęgnacji.

Drzewa przeznaczone do pozostawienia
Drzewa wymagające pielęgnacji
Drzewa przeznaczone do usunięcia
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Wykres 5. Ilość drzew w zależności od ich przeznaczenia
Źródło: opracowanie własne.
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5. Podsumowanie
Zieleń znajdująca się na badanym terenie wzbogaca przestrzeń i poprawia estetykę
miejsca. Jest zróżnicowana gatunkowo, zdrowotnie oraz wiekowo. Dominują okazy liściaste,
wykazujące się dobrym stanem zdrowotnym. Gatunki przystosowane są do warunków
panujących w mieście, a w szczególności do warunków przyulicznych (dobór gatunkowy jest
zgodny z zaleceniami A. Szulc odnośnie zieleni znajdującej się przy ulicach) [Szulc, 2013].
Starsze drzewa pochłaniają kurz, hałas i zanieczyszczenia emitowane przez przejeżdżające
samochody na ulicy Augusta Fieldorfa–Nila oraz Alei Wyzwolenia. Dodatkowo tworzą cień,
który chroni chodniki i jezdnię przed nagrzewaniem oraz przechodniów przed upałem.
Najczęściej występują młodsze okazy drzew, które po osiągnięciu większych rozmiarów będą
mogły pełnić rolę bariery obniżającej hałas i zanieczyszczenia. Zieleń istniejąca na terenie
opracowania w większości przeznaczona jest do pozostawienia, z zachowaniem strefy
ochronnej systemu korzeniowego dla każdego drzewa.
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Rycina 6. Inwentaryzacja dendrologiczna okazów rosnących na terenie opracowania
Źródło: opracowanie własne.

405

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Rycina 7. Optymalna strefa ochronna systemu korzeniowego drzew na badanym terenie
Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 8. Gospodarka drzewostanem na terenie opracowania
Źródło: opracowanie własne.

407

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Bibliografia:
1. Bossowski J. A. (2004). 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie.
Lwówek Śląski, BUD – STAL – TEST II.
2. Johnson O., More D. (2014). Drzewa. Przewodnik Collinsa. Warszawa, Oficyna
Wydawnicza MULTICO.
3. Majdecki, L. (1980–1986). Tabela wiekowa drzew. Rkps, Oddział Architektury
Krajobrazu SGGW, Warszawa
4. OECD (2012) OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Ination.
5. Seneta W., Dolatowski J. (2012). Dendrologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN.
6. Suchocka M. (2016). Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych.
Warszawa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
7. Suchocka M. (2016). Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Warszawa,
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
8. Szulc A. (2013). Zielone Miasto. Zieleń przy ulicach. Warszawa, Wyd. Agencja Promocji
Zieleni Sp. z. o. o.
Wykaz stron internetowych:
9. https://www.google.com/maps, (dostęp, 12.07.2018).

408

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

3. WPŁYW WYBRANYCH RAS KRÓW I NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW
NA SKŁAD CHEMICZNY MLEKA
Ilona Strączek
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
E-mail: ilonastraczek1984@gmail.com
1. Wstęp
Mleko i produkty mleczne wyprodukowane w naszym kraju mają silną konkurencję,
jeśli chodzi o rynek rolny ogólnoświatowy. Wymusza to na dostawcach mleka, dążenie do
ciągłej poprawy jakości mleka, nie tylko pod względem higienicznym, ale także pod
względem składu chemicznego i przydatności technologicznej. Zakładom mleczarskim
w szczególności zależy na tym, aby w mleku była wysoka zawartość kazeiny, która decyduje
o tym, jak szybko powstanie skrzep i jak będzie zwięzły. Liczne badania wskazują ma to, iż
skład chemiczny mleka jest głównie zależny od genotypu a dopiero na drugim miejscu od
czynników środowiskowych. Skład chemiczny mleka i jego parametry technologiczne
zależny jest też od fazy laktacji.
2. Opis wybranych ras krów hodowanych w Polsce
Najbardziej popularną rasą krów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie stanowi rasa
holsztyńsko-fryzyjska, stanowi ona około 85% pogłowia bydła. Jej początki sięgają roku
1613, kiedy to emigranci z Holandii przywieźli bydło ze swojego kraju do Stanów
Zjednoczonych. Bydło to ma dosyć mocną budowę, dobrze rozwiniętą klatkę piersiową,
wysokie nogi, płaskie i długie mięśnie. Dorosła krowa potrafi osiągnąć masę ciała nawet
około 800 kg i mieć w krzyżu często nawet więcej jak 140 cm (Litwińczuk i Barłowska,
2015).
W Polsce w czerwcu 2019 roku było 6296,7 tysięcy sztuk bydła. Samych krów
w 2018 roku 2 214 092 sztuk. Bydła holsztyńsko-fryzyjskiego poddanego ocenie w Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w 2018 roku, odmiany czarno-białej
691 836,3 sztuk, odmiany czerwono-białej zaś 30 959,8 szt. Przeciętna wydajność jaką
osiągnęły krowy holsztyńsko-fryzyjskie odmiany czarno białej wynosiła w ubiegłym roku
8519 kg mleka, 4,01% tłuszczu, 3,37% białka, odmiany czerwono białej analogicznie- 7679
kg, 4,15% i 3,43% (PFHBiPM).
Rasa simentalska –jej historia zaczyna się już w IV wieku w Szwajcarii, jest typem
użytkowanym dwukierunkowo. Bydło tej rasy ma mocną budowę, dobre umięśnienie, silne
nogi, wymię półkolisto-płaskie. Masa krów wynosi około 650 kg, wysokość w kłębie 137 cm.
W Polsce największe pogłowie tej rasy znajduje się w rejonie Bieszczad, gdyż doskonale
znosi trudniejsze warunki klimatyczne i może być utrzymywana w gospodarstwach
o tradycyjnym systemie produkcji ((Litwińczuk i Barłowska, 2015). W 2018 roku zostało
poddanych ocenie w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 10 466,5
sztuk. Krowy tej rasy osiągnęły średnią wydajność 6 260 kg mleka o zawartości tłuszczu
4,18% i 3,47% białka.
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Rasa polsko-czarna jest rasą rodzimą, objętą programem ochrony zasobów
genetycznych, o typie kombinowanym. Charakteryzuję się niewysoką produkcją, ale może
być dłużej użytkowana ze względu na wysoką odporność i dobrą płodność (Litwińczuk
i Barłowska 2015, Barłowska 2007). Według danych opublikowanych na stronie Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, krowy rasy czarno białej osiągnęły średnią
wydajność 4651 kg mleka. Średni poziom tłuszczu wyniósł 4,16%, białka 3,32% (PFHBiPM).
3. Wpływ rasy i genotypu
na wydajność mleczną, skład chemiczny, wartość
energetyczną oraz przydatność technologiczną mleka
Liczne badania wskazują jednoznacznie, iż najwyższą wydajność mleczną osiągają
krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej szczególnie odmiany czarno białej. W drugiej kolejności,
spośród, omawianych w tym artykule 3 ras jest rasa simentalska, w trzeciej-rasa polska
czarno-biała. W badaniach Młynka i in. krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w grupie HF-H
osiągały przeciętną wydajność na poziomie 37,8 kg (Młynek, Głowińska, Salomończyk,
Tkaczuk, Styś 2018).
Krowy rasy simentalskiej produkują mniej mleka od krów rasy holsztyńskofryzyjskiej, ale ich wydajność potrafi też być na zadowalającym poziomie dla wielu
hodowców np. 32,8 kg mleka dziennie przy dobrych warunkach środowiskowych (Młynek
i in.2018), natomiast w warunkach chowu tradycyjnego, ekonomicznego tylko 13,5 kg (Król,
Brodziak i Topyła, 2016).
Zdecydowanie mniej mleka produkują krowy rasy czarno-białej, średnio niewiele
ponad 11 kg mleka (Król, Litwińczuk, Brodziak, Sawicka-Zugaj, 2010).
Biorąc pod uwagę skład chemiczny mleka i wartość energetyczną, także wykazano
istotne różnice pomiędzy poszczególnymi rasami krów, jeśli chodzi o zawartość tłuszczu,
białka, ogólnej suchej masy czy wartości energetycznej.
Najniższą zawartość suchej masy stwierdzono w mleku pochodzącym od krów rasy
czarno-białej-12,82%. U ras simentalskiej i holsztyńsko-fryzyjskiej były bardzo do siebie
zbliżone, 13,33% odmiana czarno-biała, 13,16% odmiana czerwono-biała 13,16%, simentaler
13,26% . Wartość energetyczna mleka jest skorelowana z zawartością suchej masy i wynosi
u rasy: holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej 765,7 kcal/kg, odmiany czerwonobiałej 762,1, u simentalskiej 761,5 a u czarno-białej 732,1 (Barłowska 2007).
Biorąc pod uwagę podstawowe składniki mleka, można też zauważyć dosyć spore
różnice pomiędzy poszczególnymi rasami.
U krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej poziom białka potrafi
wynieść nawet 3,48%, tłuszczu 4,26%, laktozy 4,77% (Brodziak, Litwińczuk, Topyła,
Wolanciuk, 2012), odmiany czerwono-białej- białka 3,83%, tłuszczu 4,4%, laktozy 4,82%
(Barłowska, Litwińczuk, Wolanciuk, Pastuszka, 2014).
Rasa simentalska charakteryzuje się tym iż ma generalnie wyższe poziomy
składników mleka, tłuszczu potrafi osiągnąć poziom 4,7%, białko 3,67 %, ale mleko zawiera
mniej laktozy 4,77% (Barłowska i in. 2014).
Czarno-biała rasa charakteryzuję się niższymi poziomami składników w mleku-tłuszcz
średnio jest na poziomie 4,1%, białko 3,28% a laktoza 4,78% (Barłowska 2007).
Mleko powinno też charakteryzować się dobrą przydatnością technologiczną, głównie
ze względów ekonomicznych. Wzrost np. poziomu białka o 0,1% w mleku powoduje wzrost
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wydajności sera cheddar o 0,14 kg na 100 l mleka, wzrost suchej masy o 0,1% potrafi obniżyć
koszty produkcji nawet o 9% (Grega 1999).
O przydatności technologicznej mleka decyduje min. jego kwasowość, zawartość
suchej masy beztłuszczowej i kazeiny(decyduje o tym jak szybko powstaje skrzep i jak
bardzo jest zwięzły), prawidłowa proporcja tłuszczu do białka, czas koagulacji pod wpływem
podpuszczki (przy produkcji serów podpuszczkowych) i stabilność cieplna (ważna przy
produkcji mleka i śmietanki UHT). I tak jak w przypadku omawianych wcześniej składników
mleka, tak samo, są widoczne różnice w przydatności technologicznej biorąc po uwagę rasy
(Barłowska 2007).
Biorąc pod uwagę właściwości prozdrowotne, ważne są też białka serwatkowe tj. beta
laktoglobuliny, alfa laktoglobuliny, lizozym i laktoferryna. Obecnie można poszczególne ich
frakcje pozyskać z serwatki (Król, Brodziak, Litwińczuk 2011).
W badaniach przeprowadzonych przez Litwińczuka i in. stwierdzono iż
u poszczególnych ras powyżej omawiane wartości przydatne przy przetwórstwie mleka,
różnią się znacznie u poszczególnych ras.
U krów rasy czarno białej poziom kazeiny wyniósł 2,46%, pH 6,74, czas koagulacji
3,18 min, stabilność cieplna 2,18 m, poziomy: α-laktoglobuliny 0,99 g/l, β-laktoglobuliny
3,31 g/l, laktoferryny 143,98 mg/l, lizozymu 9,19 µg/l.
U krów rasy simentalskiej, utrzymywanych w tradycyjny sposób, kazeina była na
poziomie 2,54%, pH 6,72, czas koagulacji 3,2 min, stabilność cieplna 3,01 min,
α-laktoglobuliny 1,04 g/l, β-laktoglobuliny 3,3 g/l, laktoferryny 151,15 mg/l, lizozymu 10,14
µg/l.
U krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, utrzymywanych w systemie intensywnym,
kazeina była na poziomie 2,59%, pH 6,73, czas koagulacji 4,57 min, stabilność cieplna 3,02
min, α-laktoglobuliny 0,95 g/l, β-laktoglobuliny 2,89 g/l, laktoferryny 90,77 mg/l, lizozymu
5,94 µg/l (Liwińczuk, Barłowska, Chabuz, Brodziak, 2012).
Stosunek tłuszczowo-białkowy u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarnobiałej wynosi 0,82; odmiany czerwono-białej-0,84, rasy simentalskiej 0,87 (Król i in.2011).
U krów rasy czarno-białej 0,86 (Litwińczuk i Barłowska, 2015).
Zawartość suchej masy beztłuszczowej jest spośród omawianych 3 ras najwyższą
u holsztyno-fryzów odmiany czarno-białej 9%, u simentalerów 8,96, holsztyno-fryzów
odmiany czerwono białej 8,77 a u czarno-białej 8,72% (Barłowska 2007).
Biorąc pod uwagę produkcję serów, najważniejszy jest poziom k-kazeiny, jest on
powiązany z genotypem krów. Najbardziej cenne są te sztuki bydła które mają allel B,
ponieważ mleko od nich pochodzące ma np. krótszy czas koagulacji mleka, większą
zwięzłość podczas powstawania skrzepu (Grega 1999). K-kazeina stanowi u holsztynofryzów produkujących powyżej 30 kg mleka 9,38% wszystkich białek występujących
w mleku, u krów produkujących poniżej 30 kg-9,64%. Podobną zależność stwierdzono
u krów rasy simentalskiej- u tych które produkowały więcej mleka, poziom k-kazeiny w puli
wszystkich białek był niższy-9,78%, u krów z mniejszą wydajnością- 9,97% (Młynek
i in.2018).
W badaniach przeprowadzonych przez Młynka stwierdzono, iż wariant genetyczny
k-CN AA ma powiązanie z wyższą produkcją mleka. W przeprowadzonych badaniach,
stwierdzono iż procentowo udział różnych wariantów genetycznych i poziom k-kazeiny
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w mleku u badanych krów ras holsztyńsko-fryzyjskiej i simentalskiej przedstawia się
następująco:
1. holsztyno fryz-genotyp AA 43,2%, poziom k-kazeiny 0,27%; genotyp AB 20,4%,
poziom k-kazeiny 0,31% , BB 2,35, poziom k-kazeiny 0,25%.
2. simentaler: genotyp AA-udział %-15,9%, k-kazeina 0,32%; genotyp AB-18,2%
poziom k-kazeiny 0,34% (Młynek, Grzeszuk, Benet, 2015).
Procentowy udział genotypów k-kazeiny u krów czarno-białych wygląda następującoAA-27%, AB-63%, BB-9%, BE-1% (Barłowska 2007).
4. Wpływ poziomu komórek somatycznych w mleku i sezonu na wydajność mleczną,
poziom kazeiny na przykładzie krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i simentaler
W badaniach przeprowadzonych przez Litwińczuka i in. krowy obydwu ras
podzielono na 4 grupy I-tutaj były krowy mające w mleku poniżej 100 tysięcy komórek
somatycznych II-101-400000 III-401-500000 IV-powyżej 501000.
W przypadku krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- białej wydajność
mleczna w grupie I w sezonie letnim wyniosła 27,9 kg mleka, zimowym 24,8; w grupie II-w
lato 27,9kg, zimie-21,9, w grupie III-w lato 25,6 kg, w zimie 20,2; w grupie IV w lato 20,9,
w zimie 19,1kg,
U krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono- białej wydajność mleczna w
grupie I w sezonie letnim wyniosła 27,1 kg mleka, zimowym 22,3; w grupie II-w lato 25,5,
zimie-21,4, w grupie III-w lato 25,3 kg, w zimie 20,9; w grupie IV w lato 22,8, w zimie
18,2kg,
Simentalery miały średnią wydajność mleczna w grupie I w sezonie letnim 21,9 kg
mleka, zimowym 21,5; w grupie II-w lato 21,1, zimie-20,3, w grupie III-w lato 20,8 kg,
w zimie 20,1; w grupie IV w lato 18,6, w zimie 19,6 kg,
Zauważono też, że wraz ze wzrostem komórek somatycznych spada też poziom
kazeiny, na przykład u simentale rów w sezonie zimowym krowy z grupy I miały kazeinę na
poziomie 2,88%,a w grupie IV tylko 2,67% (Litwińczuk, Król, Brodziak, Barłowska, 2011).
5. Wpływ kolejnych laktacji na wydajność i składniki mleka na przykładzie krów rasy
czarno-białej i holsztyńsko fryzyjskiej
Na podstawie badań 3 letnich przeprowadzonych przez Pilarską na 476 krowach rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej i czarno białej można stwierdzić iż, w kolejnych laktacjach wydajność
mleczna, poziom białka i tłuszczu rośnie. Największymi wartościami wykazywały się krowy
które były w 4 laktacji. Np. w czasie pierwszej laktacji średni poziom dzienny mleka wynosił
22,98 kg, tłuszczu 4,12%, białka 3,29%, natomiast u krów w czasie IV laktacji 27,41 kg
mleka, tłuszcz był na poziomie 4,28%, białko 3,39%.
Poziom tłuszczu i białka spadał od maja do września, rósł w pozostałych miesiącach,
kiedy wydajność mleczna spadała (Pilarska 2014). Podobną zależność zauważyła u krów rasy
simentalskiej Radkowska (Radkowska, Radkowski, 2016).
6. Zmiany w poziomie wydajności i składników mleka w zależności od systemu żywienia
Na podstawie wielu przeprowadzonych badań, można wyciągnąć wniosek, iż system
żywienia tradycyjny/TMR ma spory wpływ na wydajność mleczną i składniki mleka.
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Krowy simentalery utrzymywane alkierzowo, żywione cały rok TMR w sezonie
letnim produkowały dziennie 18,6 kg mleka o zawartości tłuszczu 4,09 %, białka-3,49%;
w sezonie zimowym ich wydajność mleczna wyniosła 17,1 kg, zawartość procentowa
tłuszczu wyniosła 4,27%, białka 3,61%.
Krowy, które w sezonie letnim były pastwiskowane, miały wówczas wyższą
wydajność- 22,9 kg, ale mniejsze parametry mleka. Średni poziom: tłuszczu wyniósł 4,01%,
białka-3,41%.W sezonie zimowym przechodząc na żywienie TMR produkowały średnio 18,6
kg mleka. Tłuszcz rósł do wartości 4,31% a białko do 3,66% (Radkowska i Radkowski,
2016).
Podobne wyniki u tej samej rasy osiągnęli Walczak i in. Poziom kazeiny tylko u krów
żywionych całorocznie TMRem był wyższy-2,79% od krów żywionych w sezonie letnim
pastwiskowo- 2,71%. Zaobserwowano też mniejsze wahania zawartości kazeiny u krów
żywionych całorocznie tylko paszą z wozu paszowego (Walczak, Jakimiec, Główka, Strojny,
Fic, Chabuz, Stanek, 2018).
7. Wpływ fazy laktacji na skład chemiczny mleka i produkcyjność krów
Wyniki badań wielu autorów wskazują, iż bez względu na rasę, wraz z kolejnymi
dniami laktacji spada produkcja dobowa mleka i poziom laktozy ale za to wzrasta wartość
energetyczna, poziom suchej masy, tłuszczu i białka.
W przypadku rasy czarno białej, krowy będące do 120 dnia laktacji produkują
dziennie 15,15 kg mleka, o zawartości białka 3,13%, tłuszczu 4%, laktozie 4,79%, suchej
masie 12,58%, wartości energetycznej 716,8 kcal/kg mleka. Parametry mleka od 121 do 200
dnia wyglądają trochę inaczej- wydajność dobowa 11,17 kg mleka, tłuszcz 4,15%, białko
3,31%, sucha masa 12,9%, laktoza 4,79%, wartość energetyczna 737,9 kcal/kg. Pod koniec
laktacji, powyżej 200 dnia, poziom laktozy spada 4,76%, obniża się w dalszym ciągu
wydajność do 9,1 kg mleka a pozostałe wartości rosną- tłuszcz do 4,24%, białko 3,53%, sucha
masa 13,18%, wartość energetyczna -754,7 kcal (Barłowska 2007).
8. Podsumowanie
Rasy krów i różne czynniki środowiskowe wpływają na wydajność mleczną, skład
chemiczny i przydatność technologiczną mleka.
Mleko pozyskiwane od krów holsztyńsko-fryzyjskich jest bardziej przydatne do
produkcji np. mleka spożywczego, a od krów rasy simentalskiej i czarno-białej do produkcji
głównie serów.
Wskazane jest aby hodowcy, korzystali z selekcji genomowej zwierząt, by dla
przykładu, mogli produkować mleko o wyższej zawartości białka.
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Abstract: In this work, microwave radiation was used as a new alternative to conventional sources of
thermal energy for the modification of this enzyme. The research conducted showed that such
a method of lysozyme modification not only changed the protein folding structure but also offered
advantages of short processing time, high efficiency, and easy control. The defect of conventional
thermal energy is also improved under this microwave field. Our research showed that the number of
oligomers, especially dimers, increased significantly in the preparations obtained after the processes
were conducted under the appropriate conditions of modification. The highest production efficiency
yield was 46.6% oligomers and 27.9% dimers. The surface hydrophobicity of the enzyme also
increased after this modification. An additional beneficial effect of using this new method was the fact
that the hydrolytic activity did not decrease as much as in the case of other thermal methods, and the
solubility of the obtained preparations was very high, ranging from 88.6% to 100%.

1. Introduction
Lysozyme (EC 3.2.1.17, N-acetylmuramic-hydrolase) is a kind of enzyme that can be
extracted from the organism in nature [Shahmohammadi, 2018]. The most important function
of lysozyme is its antibacterial activity [Leśnierowski & Kijowski, 2007, s. 33; Leśnierowski,
2015, s.483]. However, the antibacterial activity is not very effective against gram-negative
bacteria due to the outer membrane structure. Related research indicates that several methods
can modify the structure of the lysozyme to improve the disadvantage with the formation of
dimer and a higher level of hydrophobicity. [Leśnierowski & Stangierski, 2018;
Leśnierowski, Borowiak, 2012; Ibrahim et al., 2001; Leśnierowski et al., 2009] To date, each
of these methods also have defect and not been possible to achieve a complete transformation
of the natural enzyme into an oligomeric form [Ibrahim et al., 1996; Carrillo et al., 2014;
Choi, 2017]. Therefore, new ways to modify the enzyme and to use new energy sources for
this modification are continuously under investigation
Microwave radiation has been widely used as a heating source in many scientific
studies by researchers. It was found that the use of the microwave field could improve the
biological activity properly in aqueous media [Rejasse et al., 2007]. Besides, the microwave
field has the ability to affect the folding structure of proteins with the expose more
hydrophobic groups when microwave assisted accelerating the phosphorylation of egg white
protein [Li et al., 2018].
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Huang et al. [2005] indicated that microwaves have two effects on processing
enzymes. One of these effects is highly efficient heating, thus reducing enzyme degeneration
during processing [Huang et al., 2005]. The other effect is the radiation effect. Microwave
energy changes the configuration of enzyme molecules by accelerating molecular rotation,
electron spin, and oscillations in the activity part of the enzyme. Thus, we decided that it is
worth attempting to use these phenomena in the modification processes of some chicken egg
ingredients. The purpose of this work was to try to use microwave radiation to modify the
lysozyme isolated from the chicken egg white. This paper presents the results of our
preliminary studies on the effects of using microwave energy by evaluating oligomerization,
hydrophobicity, activity, and solubility of the modified lysozyme.
2. Materials and Methods
Materials
Egg white lysozyme powder (hydrolytic activity of 21252 U/mg) produced by Belovo
Company of Belgium.
Procedure of lysozyme modification by microwave radiation
The lysozyme monomer powder was dissolved in distilled water at a concentration of
5%, and the pH was fixed at 4.0, 6.0, and 8.0 using 1 M NaOH or 1 M HCl. The 270W
microwave power and different processing time (1cycle (32 seconds), 3 cycles (96 seconds), 5
cycles (160 seconds)) were used as the modification condition separately. The modification
was performed by a professional microwave reactor (Sharp, EU, model R-879-A). Each
sample was prepared in 5 replicates. The modified lysozyme was stored in a 5℃ refrigerator
until the next phase of the experiment.
Electrophoresis
According to the methods of Laemmli [1970] and Leśnierowski [1997], the
electrophoresis test on polyacrylamide uses a Hoefer Scientific Instruments SE-600 (San
Francisco, USA) equipment [Laemmli, 1970; Leśnierowski, 1997]. The gels were scanned
and stored as computer files. And the oligomer formation densitometric analysis was
performed with the TotalLab Quantity computer software by Nonlinear Dynamics Ltd.
(United Kingdom, USA).
Hydrolytic activity of modified lysozymes
The hydrolytic activity of lysozyme was determined by the spectrophotometric method,
according to Richard, along with Leśnierowski and Kijowski [1995] [Leśnierowski &
Kijowski, 1995; Parry, 1965]. Carl Zeiss Jena Stv. VSU-28 spectrophotometer (German) was
used to measure the reduction of the turbidity of the suspension after adding lysozyme under
a wavelength of 450 nm. The result is presented as a decrease in absorbance per min of the
initial rate of reaction.
Hydrophobicity of modified lysozyme
The hydrophobicity of modified lysozyme was determined by the Lieskie method
[Lieske B & Konrad G, 1994], with modifications proposed by Leśnierowski et al.
417

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

[Leśnierowski et al.,2005]. The surface hydrophobicity of lysozyme was determined by
measuring the absorbance at λ=595 nm of two protein samples prepared simultaneously
according to the ability of the polyoxymethylene sodium monooleate (Tween 80, SERVA,
Germany) to bind hydrophobic sites of the proteins and the quantifiable dye complexation.
Solubility of modified lysozyme
The solubility of modified lysozyme was tested spectrophotometrically according to the
method approved by the American Association of Cereal Chemists [1976] [Shen, 1976],
where the degree of light transmittance in the solution was determined.
3. Results and Discussion
The novelty of this research was the use of a novel method of hen egg-white lysozyme
modification as an alternative to the previously known thermal methods. The benefit of this
process is the short term to reduce the negative effects observed during conventional enzyme
heating [Rejasse et al., 2007]. As a result, the products obtained significant improved amount
in oligomeric composition and physicochemical properties compared with the unmodified
monomer lysozyme. The analytical data obtained for all preparations produced after
modification were shown in Table 1.
Table 1 Characterization of lysozyme modified with combinations of microwave fields
No.

Power of
microwave
(W)

1
2

pH

4

3
4
5

270

6

6
7
8
9

8

Time
(cycle)

Dimer
(%)

Trimer
(%)

1 (32 s)
3 (96 s)
5 (160
s)
1 (32 s)
3 (96 s)
5 (160
s)
1 (32 s)
3 (96 s)
5 (160
s)

5.7
8.9

0.0
0.0

Total
oligomers
(%)
5.7
8.9

20.4

4.8

13.2
17.8

Activity
(U/mg)

Hydrophobicity
(%)

Solubility
(%)

18672
16952

11.6
13.8

100.00
100.00

25.2

13513

26.5

100.00

3.7
6.9

16.9
24.7

16215
13267

18.3
25.7

98.20
97.40

21.7

10.7

36.3

12056

35.8

96.50

16.6
22.4

9.1
11.0

29.2
38.5

14004
12284

28.7
37.5

90.20
89.40

27.9

12.1

46.6

10073

43.4

88.60

The number of oligomers has significantly improved, accompanied by increases in the
hydrophobic surface and the solubility rising. Depending on changes in modification
conditions (Table 1), the proportion of produced oligomers in the samples ranged from 5.7 to
46.6%. The fraction of dimer formation was between 5.7% and 27.9%. As different from
other thermal modifications, the hydrolytic activity was only slightly diminished.
Fig. 1- 4 show the distribution of colour from green to red, presenting the influence of
each factor on the change rate of physicochemical properties of obtaining preparation. The
heating cycle and pH factors have a significant change in the value of each dependent
variable. The rapid changes in trend along the pH axis indicate that the pH factor is the most
important control condition.
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Additionally, Fig. 1(a) (b) also show the increasing trend of total oligomer formation,
especially dimers, with a higher pH and longer processing time. Because of the structural
changes of lysozyme, the hydrophobic groups hidden inside of the molecules are exposed
onto the surface with hydrophobicity rising (Fig. 2) [Ibrahim et al., 1996].

(a)

(b)

Fig. 1. The content of oligomers formation according to different pH values and
treatment times. (a) The content of total oligomer after modification; (b) The content of
dimer after modification

Fig. 2. The hydrophobicity of modified lysozyme according to different pH values and
treatment times

In contrast, the solubility of the modified lysozyme decreased with the degree of
modification and most negatively affected by pH factor (Fig. 5). The experiment of Ibrahim
also indicated that the modification process affects the solubility of lysozyme [Ibrahim et al.,
1996]. In this experimental, pH 4 played a more important role in the retention of solubility,
with 100% remaining solubility observed among most other factor changes. Lysozymes
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without suspended solids and sediments are suitable for operation and the subsequent
measurement. Therefore, solubility is one of the referential properties that cannot be ignored.

Fig. 3. The solubility of modified lysozyme according to different pH values and
treatment times

It should be emphasized, the obtained preparations by the presented microwave
method were characterized by a significantly higher solubility in comparison with the
modified lysozyme obtained by other thermal methods [Venkataramani et al., 2013; Rejasse
et al., 2007]. This property is the primary advantage of the microwave method.
The hydrolytic activity is another important referential parameter of lysozyme. This
enzyme activity was also irretrievably damaged with a greater modification degree. The
activity decreased from 21252 U/mg for unmodified lysozyme to 10073-18672 U/mg for
modified lysozymes, according to different treatment times and increases in pH. However, the
microwave modification can remain higher hydrolytic activity of the lysozyme higher than
remaining in lysozyme modified by other methods, such as conventional thermal methods
(2000-12 000U/mg) [Leśnierowski, 2001], chemical methods (2500-5500 U/mg)
[Leśnierowski et al., 2012], or membrane methods (4095-11000 U/mg) [Leśnierowski et al.,
2009]. This kind of hydrolytic activity loss after modification was also showed by Ibrahim
[Ibrahim et al., 1996; Ibrahim et al., 1996]. However, it is impossible to compare the
contribution to the antibacterial effect between catalytic activity and the new activity due to
the change in the conformation of the lysozyme molecule during the modification process
[Ibrahim et al., 1996].
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Fig. 4. The activity of modified lysozyme according to different pH values and
treatment times

So far, dimeric lysozyme was shown powerful ability to limit bacteria by changing the
bacterial permeability [Ibrahim et al., 1996]. Ibrahim [1996, 1998] suggested that the novel
antimicrobial properties of lysozyme are related to hydrophobicity positively. The increased
number of oligosaccharides with greater hydrophobicity indicates that more hydrophobic
tryptophan is exposed to the surface. Previous research data show that higher hydrophobicity
lysozyme has more bactericidal activities [Ibrahim, 1998]. Therefore, although we do not
show the results of antibacterial tests here (there will be a separate study), we can infer that
the use of microwave modification should significantly improve the antibacterial activity of
lysozyme compared with previous results, especially with respect to the functional effect
against Gram-negative bacteria, by increasing hydrophobicity and dimer content.
4. Conclusion
The results of this study indicate that microwave radiation can induce a greater extent of
oligomer lysozyme formation compared with the common physical and thermal modification
methods. A large amount of dimeric lysozyme was also obtained after modification.
Hydrophobicity and retention of enzyme activity of the modified lysozyme were positively
changed. Although the solubility of lysozyme decreased to different levels, the solubility of
modified lysozyme can remain at 100% under suitable conditions, with a certain amount of
oligomer formation, which has a great impact on both applications and research. Therefore,
further experiments are needed to optimize the level of solubility, and such studies are already
underway. However, the conditions of the microwave field method still have the potential to
be improved and enhanced. It is also necessary to study the new activity of modified
lysozyme, especially its effect on Gram-negative bacteria. Such research is also already
carried out by our group and will be reported after completion.
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1. ANALIZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH TWORZYW
POLIMEROWYCH PO PROCESIE PRZYSPIESZONEGO STARZENIA
UV
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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
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Al. Armii Krajowej 21, 42 - 201 Częstochowa
E-mail: kalwik@itm.pcz.pl
1. Wstęp
W ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie wzrosło zapotrzebowanie na tworzywa
sztuczne. Jest to spowodowane ich zróżnicowanymi właściwościami i możliwością
stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu. W Polsce roczne zapotrzebowanie na
tworzywa sztuczne wynosi ponad 3 miliony ton. Głównie wykorzystywane są one w branży
opakowaniowej, budownictwie oraz w motoryzacji. Ich liczne użytkowanie ma związek
między innymi ze znaczną odpornością na korozję, dobrymi właściwościami izolacyjnymi,
dużą dostępnością, łatwością formowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach oraz
dobrym wyglądem otrzymanych przedmiotów bez konieczności dodatkowej obróbki
[Koszkul i Suberlak, 2004].
Tworzywa polimerowe można klasyfikować według różnych wybranych kryteriów.
Jednym z nich jest klasyfikacja ze względu na strukturę nadcząsteczkową, gdzie wyróżnia się
polimery amorficzne oraz częściowo-krystaliczne.
Polimery amorficzne składają się z wielu, nieuporządkowanych względem siebie
makrocząsteczek. Ze względu na brak fazy krystalicznej, charakteryzują się one szerokim
zakresem temperatury przetwórstwa oraz mniejszym, w porównaniu z tworzywami
częściowo-krystalicznymi skurczem przetwórczym. Do tworzyw amorficznych zaliczyć
można między innymi: poli(metakrylan metylu) (PMMA), poli(styren) (PS), poli(węglan)
(PC) czy terpolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS) [Koszkul i Suberlak, 2004,
Koszkul, 1999].
Polimerami częściowo-krystalicznymi nazywa się tworzywa, które mają zdolność do
formowania się podczas ochładzania fazy krystalicznej z fazy amorficznej (makrocząsteczki
znajdują się częściowo w fazie amorficznej a częściowo w fazie krystalicznej). Ich cechą
charakterystyczną jest między innymi zmętnienie oraz możliwość stosowania powyżej
temperatur zeszklenia Tg. O właściwościach mechanicznych decyduje też ilość fazy
krystalicznej w całej objętości uformowanego polimeru. Jego wartość jest uzależniona między
innymi od: sposobu, w jakim jest prowadzona krystalizacja, struktury polimeru czy metody
otrzymywania polimeru. Wraz ze wzrostem fazy krystalicznej w tworzywie polimerowym
zwiększeniu ulega między innymi jego twardość, wytrzymałość oraz gęstość. Do głównych
cech charakterystycznych dla tej grupy tworzyw zaliczyć można na przykład
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nieuporządkowanie łańcuchów w fazie płynnej i wysoki stopień uporządkowania w fazie
stałej oraz występowanie ostrej temperatury topnienia fazy krystalicznej. Wśród tworzyw
częściowo-krystalicznych wyróżnić można: poli(etylen) (PE), poli(propylen) (PP), poli(amid)
(PA) czy poli(oksymetylen) (POM) [Galina, 1998, Hyla, 2004]. Na rysunku 1 przedstawiono
model dwufazowy micelarno-frędzlowaty tworzyw częściowo-krystalicznych.

Rysunek 1. Micelarno-frędzlowaty
krystalicznych

model

dwufazowy

tworzyw

częściowo-

Źródło: Rabek, 2008.

W zależności od warunków, w jakich eksploatowane są tworzywa polimerowe,
zaobserwować można zmiany ich właściwości fizycznych, chemicznych bądź
mechanicznych. Do czynników, które mogą wpływać na zmiany wyżej wymienionych cech
zaliczyć można między innymi: promieniowanie, w tym promieniowanie UV, czynniki
termiczne (zmiany temperatury, zarówno podczas użytkowania jak i podczas ich
przetwarzania), czynniki atmosferyczne czy czynniki chemiczne. Przyczyniają się one
niezwykle istotnie do procesów degradacji tworzyw polimerowych [Rabek, 2008]. Na
rysunku 2 przedstawiono wpływ długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury na
tworzywo polimerowe.

Rysunek 2. Przykład starzenia termicznego 150 oC w czasie 400 godzin
Źródło: opracowanie własne.
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W pracy [Mazik, Postawa, Wojciechowska, 2013] przedstawiono wpływ
oddziaływania różnych substancji chemicznych na odporność tworzyw polimerowych.
Natomiast w pracach [Bociąga i Trzaskalska, 2016] oraz [Gnatowski, Chyra, Baranowski,
2013] przedstawiono wpływ promieniowania UV na strukturę tworzyw polimerowych
wytwarzanych różnymi metodami przetwórstwa. Na rysunku 3 przedstawiono czynniki
środowiskowe i użytkowe oddziałujące na tworzywo polimerowe.

Rysunek 3. Czynniki środowiskowe i użytkowe oddziaływujące na tworzywa
polimerowe
Źródło: opracowanie własne.

Degradacja tworzyw polimerowych, to proces, w wyniku którego dochodzi do
rozpadu na mniejsze fragmenty bądź związki małocząsteczkowe, tworzące materiał
polimerowy. Prowadzona pod kontrolą degradacja ma zastosowanie praktyczne. Dzięki niej
możliwe jest między innymi obniżenie ciężaru cząsteczkowego oraz uproszczenie pewnych
operacji technologicznych ich przetwórstwa. Niekontrolowana, prowadzi niejednokrotnie do
zawężenia możliwości zastosowania tworzyw sztucznych [Pielichowski i Puszyński, 2015].
Wywołana przez czynniki fizyczne degradacja nosi nazwę starzenia polimerów. W przypadku
negatywnego oddziaływania czynników chemicznych proces nosi nazwę korozji tworzyw
polimerowych. Poznanie wpływu tych procesów jest niezwykle istotne ze względów
użytkowych [Kotnarowska, 2013] oraz poprawnego doboru tworzywa do aplikacji w taki
sposób, aby jego użytkowanie było bezpieczne oraz długotrwałe.
Jednym z przykładów degradacji polimerów jest fotodegradacja. Powstaje ona pod
wpływem oddziaływania promieniowa UV bądź składowych widma widzialnego światła
białego. Do pochłaniania tych promieni dochodzi wtedy, gdy energia promieniowania
pochłanianego jest taka sama bądź większa energii wybranych wiązań stanowiących
makrocząsteczkę. Starzenie UV może prowadzić do powstawania licznych zmian, do których
zaliczyć można między innymi: zmianę koloru bądź połysku, pękanie, kruchość, delaminację
itp. [Rabek 2008, Pielichowski i Puszyński, 2015, Wawrzaszek i Wawrzaszek, 2017]. ŻrNa
rysunku 4 przedstawiono zmiany powstałe na powierzchni próbek poddanych starzeniu UV.
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Rysunek 4. Zmiany na powierzchni próbek poddanych starzeniu UV
Źródło: opracowanie własne.

Promieniowanie UV-A może wpływać na zmiany w barwie bądź powodować
żółknięcie materiału. Promienie UV-B natomiast przyczyniają się do zmian właściwości
fizycznych – udarności czy wytrzymałości na rozciąganie. Na rysunku 5 przedstawiono
zmiany w barwie próbek powstałe podczas przyspieszonego starzenia UV lampami o długości
fali 313 nm UV-B. Czas przebywania próbek w komorze wynosił 650 godzin.

Rysunek 5. Porównanie próbek poddanych starzeniu UV w czasie 650 godzin (z lewej)
i próbek pierwotnych (z prawej)
Źródło: opracowanie własne.

Początkowo, proces degradacji dotyczy warstw wierzchnich materiałów
polimerowych, na których powstają liczne mikropęknięcia. Ich obecność ma destrukcyjny
wpływ na próbkę, ponieważ umożliwia przedostawanie się substancji lotnych, na przykład
tlenu oraz innych gazów bądź cieczy w głębsze warstwy materiału, co ułatwia dalsze procesy
degradacji chemicznej. Fotodegradacja może być opóźniona poprzez dodanie do materiału
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fotostabilizatorów, których zadaniem jest zmniejszenie oddziaływania promieniowania UV
poprzez wygaszanie stanów wzbudzonych atomów w makrocząsteczkach lub wiązanie
wolnych rodników [Latos, Masek, Zaborski, 2017]. Z reguły, w warunkach naturalnych,
występowaniu jednego typu degradacji towarzyszą inne. Ze względu na coraz bardziej
powszechne zastosowanie tworzyw polimerowych niezbędne jest poznanie mechanizmów
oraz wpływów procesów degradacji. W tym celu wykonuje się testy różnych materiałów
w zróżnicowanych warunkach degradacji zarówno naturalnych, jak i tych laboratoryjnych
(przyspieszonych), gdzie intensywność działania czynników degradacyjnych jest większa
i bardziej intensywna.
2. Materiały i metody
Celem pracy była analiza zmian właściwości wybranych tworzyw termoplastycznych
pododawanych procesowi przyspieszonego starzenia UV w komorze do testów starzenia
świetlnego. Do badań wykorzystano następujące tworzywa z grupy tworzyw częściowokrystalicznych: poli(propylen) (PP), poli(etylen) (PE) , poli(acetal) (POM) oraz wybrane
z grupy tworzyw amorficznych: terpolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
i poli(styren) (PS). Przed procesem wtryskiwania granulaty tworzyw zostały poddane
wstępnemu suszeniu na urządzeniu Shini CD9 Cabinet Dryer, zgodnie z zaleceniami
producentów. Prostopadłościenne próbki wykonano na wtryskarce KraussMaffei KM65160C4 o sile zwarcia formy równej 650 kN, zaprezentowanej na rysunku 6.

Rysunek 6. Wtryskarka KraussMaffei KM65-160C4
Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane próbki zostały umieszczone w komorze starzeniowej UV Test firmy Atlas,
wyposażonej w system nadeszczania (rys. 7). Źródło promieniowania pochodziło z ośmiu
fluorescencyjnych lamp, z długością fali 313 nm każda. Natężenie promieniowania
znajdowało się na poziomie 0,76 W/m2. Łączny czas przebywania próbek w komorze wyniósł
600 godzin i został podzielony na dwa cykle po 300 godzin każdy. Badania wykonano
zgodnie z normami PN-EN ISO 4892-1:2016-06 oraz PN-EN ISO 4892-3:2016-04.
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Rysunek 7. Komora starzeniowa UVTest firmy Atlas
Źródło: http://www.klimatest.eu

Po zakończonym procesie przyspieszonego starzenia UV próbki poddano
następującym badaniom: twardości metodą Shore’a typu D, mikroskopowym oraz różnicowej
kalorymetrii skaningowej (DSC). Zbadano próbki pierwotne, niepoddane procesowi starzenia
oraz próbki starzone.
W celu oceny twardości tworzyw polimerowych wykorzystano twardościomierz
Shore’a typu D. Twardością określa się wytrzymałość materiału na zagłębienie w nim
twardszego zagłębnika. Jednostka wyrażająca wartości w przypadku tej metody jest jednostką
umowną – zero oznacza twardość najmniejszą, sto natomiast twardość największą. Na każdej
próbce pomiary powtórzono pięciokrotnie, w odstępach 5 mm od siebie i 12 mm od krawędzi.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 868:2005. Na rysunku 8 przedstawiono
twardościomierz Shore’a typu D.

Rysunek 8. Twardościomierz Shore’a typu D
Źródło: opracowanie własne.
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Do obserwacji zmian na powierzchni próbek wykorzystano mikroskop cyfrowy
Keyence 900F, zaprezentowany na rysunku 9. Obserwacje prowadzono w powiększeniach
x10, x20 oraz x50. Obserwacja próbek pod różnym kątem była możliwa dzięki ruchomemu
układowi optycznemu. Na każdej próbce wyznaczono obszar, którego zmiany analizowano po
każdym etapie działania promieniowania w celu zachowania powtarzalności otrzymywanych
obrazów i analizy postępu procesu degradacji powierzchni.

Rysunek 9. Mikroskop cyfrowy Keyence 900F
Źródło: opracowanie własne.

W celu oceny struktury tworzyw polimerowych wykorzystano metodę różnicowej
kalorymetrii skaningowej (DSC). Metoda ta umożliwia pomiar efektów towarzyszących
zjawiskom zachodzących w badanych próbkach. W wyniku przeprowadzonych badań
uzyskuje się wykresy, dzięki którym możliwe jest określenie istotnych cech tworzyw
polimerowych, między innymi: stopnia krystaliczności, temperatury topnienia, temperatury
krystalizacji i innych. Badania wykonano na urządzeniu DSC 214 Polyma firmy NETZSCH
(rys. 10). Wykorzystuje się w nim metodę pomiaru strumienia ciepła, gdzie na dysku
z wieloma termoparami umieszcza się próbkę. Dzięki ich obecności możliwe jest określenie
przepływu ciepła. Do przygotowania próbek wykorzystano wagę analityczną firmy Sartorius,
z dokładnością do 0,01mg. Dla każdego materiału wykonano pomiary dla próbki
referencyjnej oraz starzonej. Pomiary wykonywano z prędkością ogrzewania równą
10 K/min. Otrzymane wyniki opracowano w programie Proteus Analysis.
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Rysunek 10. Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 214 Polyma firmy Netzsch
Źródło: opracowanie własne.

3. Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono uśrednione wartości twardości dla próbek pierwotnych oraz
próbek poddanych działaniu promieniowania UV w czasie 600 godzin. Analiza otrzymanych
wyników pozwala stwierdzić, że największą twardością wśród próbek pierwotnych
charakteryzuje się poliacetal, najmniejszą natomiast polietylen. Próbki wykonane z tworzyw
częściowo-krystalicznych charakteryzowały się spadkiem wartości twardości po procesie
przyspieszonego starzenia UV. Próbki z tworzyw amorficznych wykazywały natomiast
odwrotną tendencję – wartości twardości wzrosły po procesie starzenia.
Tabela 1. Uśrednione wartości twardości próbek pierwotnych i poddanych starzeniu
UV

Tworzywo
POM
PP
PE
ABS
PS

Uśrednione wartości twardości Shore’a D z 5 pomiarów
Próbka naświetlana UV
Próbka pierwotna
600 h
78,95
76,05
75,25
73,30
63,45
61,77
76,35
79,10
77,90
78,25

Źródło: opracowanie własne

Obserwacja próbek tworzyw z tworzyw termoplastycznych pozwala wykazać
negatywny wpływ promieniowania UV na zmiany ich powierzchni. Zauważyć można różnice
w dynamice przebiegu zmian oraz głębokości propagacji w głąb danej próbki. Zmiany na
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powierzchni próbek należących do grupy tworzyw częściowo-krystalicznych, w odróżnieniu
od próbek z tworzyw amorficznych, są widoczne „gołym okiem”.
W przypadku próbek wykonanych z poliacetalu (rys. 11) zaobserwować można znaczącą
utratę połysku (zmatowienie powierzchni), co związane może być z występowaniem zjawiska
kredowania. Pod wpływem promieniowania zanikają liczne pęcherzyki – widoczne na
powierzchni próbek pierwotnych.

Rysunek 11. Powierzchnie próbek z poliacetalu: próbka pierwotna (a), po 600 h UV (b)
Źródło: opracowanie własne

Na powierzchni próbek z polipropylenu (rys. 12) zauważyć można liczne ubytki
warstwy wierzchniej. Zaobserwować można również występowanie licznych mikropęknięć na
całej powierzchni badanych próbek. Dodatkowo, podczas oceny organoleptycznej, widoczna
jest różnica barwy próbek poddanych działaniu promieni UV w porównaniu z próbkami
pierwotnymi.

Rysunek 12. Powierzchnie próbek z polipropylenu: próbka pierwotna (a), po 600 h UV
(b)
Źródło: opracowanie własne.

Promieniowanie UV spowodowało powstanie zmian powierzchni, w postaci
poprzecznych pęknięć warstwy wierzchniej badanych próbek, wykonanych z polietylenu (rys.
13). Wraz z wydłużeniem czasu naświetlania pojawiało się coraz więcej zmian
powierzchniowych. W powstałych szczelinach przy zastosowaniu większych powiększeń
432

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

widoczne były liczne cząstki odspojonego materiału. Ponadto nie zaobserwowano innych
zmian podczas oceny organoleptycznej, jak również badań mikroskopowych.

Rysunek 13. Powierzchnie próbek z polietylenu: próbka pierwotna (a), po 600 h UV (b)
Źródło: opracowanie własne

Próbki z tworzyw amorficznych charakteryzowały się brakiem istotnych zmian,
zauważalnych podczas oceny organoleptycznej. W przypadku próbek wykonanych
z ABS (rys. 14) zaobserwować można powstanie licznych mikropęknięć oraz zarysowań na
badanej powierzchni w porównaniu z powierzchnią próbki pierwotnej. Próbki wykonane
z polistyrenu (rys. 15) natomiast charakteryzowały się brakiem istotnych zmian na badanej
powierzchni na każdym etapie obserwacji.

Rysunek 14. Powierzchnie próbek z ABS: próbka pierwotna (a), po 600 h UV (b)
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 15. Powierzchnie próbek z PS: próbka pierwotna (a), po 600 h UV (b)
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunkach 16-18 przedstawiono termogramy DSC dla I i II ogrzewania oraz
ochładzania dla próbek wykonanych z tworzyw częściowo-krystalicznych. Drugie ogrzewanie
zastosowano w celu usunięcia historii termicznej badanych próbek i usunięcia wpływu ich
przetwórstwa. Dla wszystkich próbek poddanych procesowi starzenia UV zaobserwować
można wzrost entalpii topnienia w porównaniu do próbek pierwotnych. Na podstawie tych
wartości możliwe jest obliczenie stopnia krystaliczności poszczególnych materiałów. W tabeli
2 przedstawiono wartości stopnia krystaliczności dla pierwszego i drugiego grzania dla
próbek pierwotnych oraz poddanych procesowi starzenia UV.
Tabela 2. Wartości stopnia krystaliczności dla próbek z tworzyw częściowokrystalicznych

Tworzywo
POM
PP
PE

Wartości stopnia krystaliczności K, %
Próbka naświetlania UV
Próbka pierwotna
600 h
I grzanie
II grzanie
I grzanie
II grzanie
43,44
48,84
44,30
49,58
24,26
31,41
24,61
31,89
62,75
69,54
67,32
71,20

Źródło: opracowanie własne.

Przyspieszone starzenie UV spowodowało nieznaczny wzrost stopnia krystaliczności
w porównaniu do próbek pierwotnych. Dodatkowo, w przypadku wszystkich tworzyw
zaobserwować można wzrost wartości po relaksacji termicznej badanej próbki. Górne
termogramy przedstawiają wyniki uzyskane dla tworzyw niepoddanych starzeniu UV. Na
dolnych termogramach przedstawiono wyniki dla próbek naświetlanych UV przez 600
godzin.
Wartości temperatury topnienia dla drugiego grzania oraz krystalizacji próbek
wykonanych z PE uległy przesunięciu się w kierunku niższych wartości. W momencie, zanim
doszło do usunięcia historii termicznej badanych próbek temperatura topnienia próbki
starzonej była wyższa niż próbki pierwotnej. Wartości entalpii w obu przypadkach wzrosły
pod wpływem działania promieniowania UV.
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Rysunek 16. Termogramy DSC dla PE
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku próbek wykonanych z PP po procesie starzenia UV wartości
temperatury topnienia i krystalizacji były niższe w porównaniu z próbkami pierwotnymi.
Podobnie, jak w przypadku PE, wartości entalpii również uległy zwiększeniu.

Rysunek 17. Termogramy DSC dla PP
Źródło: opracowanie własne.
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Temperatury topnienia próbek wykonanych z POM uległy przesunięciu
w kierunku niższych wartości pod wpływem promieniowania UV. Analogiczna sytuacja
miała miejsce w przypadku temperatury krystalizacji. Entalpia topnienia próbek przed
starzeniem była niższa niż próbek po procesie.

Rysunek 18. Termogramy DSC dla POM
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunkach 19-20 przedstawiono termogramy DSC dla tworzyw amorficznych
tworzyw poddanych starzeniu promieniami UV i tworzyw niestarzonych. Wartości
temperatury zeszklenia dla ABS oraz PS w przypadku pierwszego i drugiego ogrzewania były
niższe w materiale zdegradowanym w odniesieniu do materiału pierwotnego.
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Rysunek 19. Termogramy DSC dla ABS
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 20. Termogramy DSC dla polistyrenu
Źródło: opracowanie własne.

4. Podsumowanie
Analiza przeprowadzonych badań przyspieszonego starzenia w promieniowaniu UV
pozwala stwierdzić jego zróżnicowane, destrukcyjne oddziaływanie na badane próbki
tworzyw.
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Próbki z tworzyw częściowo-krystalicznych, w odróżnieniu od próbek z tworzyw
amorficznych charakteryzują się mniejszą odpornością na działanie wgłębnika przy próbach
twardości. Zaobserwowano wzrost twardości dla ABS i PS oraz spadek twardości dla PP, PE
i POM po procesie przyspieszonego starzenia.
Badania mikroskopowe pozwalają ocenić wpływ promieniowania na zmiany warstwy
wierzchniej badanych tworzyw - zaobserwowano występowanie licznych mikropęknięć,
zjawiska kredowania. Zmiany są widoczne już po niewielkim upływie czasu naświetlania.
Zauważyć można różnice w dynamice przebiegu zmian oraz głębokości propagacji w głąb
danej próbki. Materiałem najbardziej podatnym na degradację jest polietylen – na
powierzchni powstają liczne pęknięcia, widoczne bez użycia przyrządów pomiarowych.
Materiałem wykazującym najmniejsze zmiany powierzchniowe najbardziej odpornym na
działanie promieniowania UV jest PS.
Badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej wykazały, że po starzeniu
wzrasta entalpia badanych próbek tworzyw częściowo-krystalicznych oraz ich stopień
krystaliczności. Zaobserwowano również spadek temperatury zeszklenia dla badanych
tworzyw amorficznych, co spowodowane jest najprawdopodobniej skróceniem części
makrocząsteczek (w szczególności w warstwach powierzchniowych badanych próbek).
Krótsze makrocząsteczki wymagają dostarczenia mniejszej ilości energii, aby zwiększyć ich
ruchliwość, o czym świadczą mniejsze wartości Tg. Degradacja tworzyw częściowokrystalicznych spowodowała najprawdopodobniej powstanie krótszych odcinków
makrocząsteczek, które podczas ponownej krystalizacji stały się heterogenicznymi zarodkami
nukleacji, powodując zwiększenie stopnia krystaliczności.
Próbki wykonane z tworzyw amorficznych charakteryzują się większą odpornością na
promieniowanie UV – ich degradacja przebiega znacznie wolniej niż w przypadku próbek
z materiałów częściowo-krystalicznych.
Niezwykle ważnym czynnikiem jest odniesienie badań przyspieszonego starzenia do
starzenia w warunkach naturalnych, co będzie realizowane w przyszłych badaniach. Warunki
przyspieszonego starzenia różnią się od warunków starzenia naturalnego intensywnością
działania czynników degradacyjnych – w przypadku testów laboratoryjnych działanie
czynników degradacyjnych jest większe i bardziej intensywne.
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1. Wstęp
Nanoszenie powłok metodą natryskiwania na zimno (ang. cold spray) stanowi proces,
w którym cząstki proszku są przyspieszane w dyszy da Laval’a do prędkości
naddźwiękowych, a następnie wystrzeliwane w kierunku podłoża. Jeżeli cząstki w momencie
uderzenia przybiorą określone wartości prędkości, ulegną osadzeniu. W przeciwnym
wypadku rozpędzone cząstki odbiją się od powierzchni lub spowodują jej erozję. Pomimo
znajomości zjawiska trwałego osadzania się proszków metali na różnych podłożach
(w pewnych określonych warunkach) od ponad 100 lat, to jego komercyjne zastosowanie
sięga początków obecnego milenium.
Tradycyjne metody natryskiwania cieplnego wymagają pełnego lub częściowego
stopienia natryskiwanego proszku do stworzenia powłoki, warstwa po warstwie. Stosowanie
wysokich temperatur natryskiwania wywołuje niekorzystne zmiany w natryskiwanym
materiale co wymaga stosowania wymagających i kosztownych rozwiązań. Tworzenie
powłok z proszku o materiale podatnym na utlenianie wymaga przeprowadzenia procesu
w kosztownych komorach próżniowych (dla niektórych wymagających zastosowań) [Irissou,
Legoux, Ryabinin, Jodoin, Moreau, 2008]. Ponadto proces natryskiwania cieplnego skutkuje
powstaniem wielu defektów w naniesionej powłoce (pory, nieprzetopione cząstki) oraz
niekorzystnym stanem naprężeń rozciągających panującym w powłoce, który m.in. pogarsza
wytrzymałość zmęczeniową danego obiektu. Wszystkie te wady przekładają się na niską
jakość wytwarzanych powłok.
Ograniczenia te możliwe są do rozwiązania przy zastosowaniu jednej z najnowszych
metod tworzenia powłok – natryskiwania na zimno. Cold spray stanowi proces, w którym
natryskiwany proszek pozostaje w stanie stałym, co pozwala na natryskiwanie materiałów
wrażliwych na utlenianie takich jak miedź, aluminium czy tytan. Ponadto metoda cold spray
odznacza się wieloma innymi cechami, które w porównaniu do klasycznych metod
natryskiwania cieplnego stanowią ogromne zalety. Wysoka wydajność osadzania, niskie
naprężenia szczątkowe, brak lub minimalny wkład ciepła w proces natryskiwania czy
stabilność fazowa to kilka walorów tej metody. Dodatkowo, natryskiwanie na zimno stanowi
proces opłacalny ekonomicznie oraz przyjazny środowisku, mogąc stanowić alternatywę dla
lutowania, powlekania powłokami malarskimi czy galwanizacji [Grujicic, Zhao, Tong,
DeRosset, Helfritch, 2004]. Metoda ta pozwala na tworzenie powłok metalicznych,
polimerowych, ceramicznych oraz kompozytowych, co stanowi szeroki wachlarz możliwość
w procesie kształtowania właściwości osadzanych powłok [Moridi, Hassani-Gangaraj,
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Guagliano, Dao, 2014]. Powłoki cold spray znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach takich
jak bariery cieplne, powłoki chroniące przed korozją, powłoki poprawiające wytrzymałość na
zużycie ścierne, elementy dyssypujące ciepło, połączenia lutowane czy rekonstrukcje
odlewów [Maev i Leshchynsky, 2005; Papyrin, Kosarev, Klinkov, Alkimov, Fomin, 2007].
W procesie tworzenia powłoki energia kinetyczna rozpędzonych cząstek podlega
przekształceniu w ciepło oraz energię odkształcenia. Mechanizm ten wymaga niesprężystych
zderzeń cząstek prowadzących do ich plastycznej deformacji, usuwania pustek, obrotu
cząstek, deformacji ziaren, a przez to sumarycznie umocnieniu odkształceniowemu
[Champagne, 2007]. Konsolidacja pustek wynika z wielokrotnych uderzeń cząstek
osadzających, które ugniatają poprzednio uformowane warstwy powłoki [Champagne, 2007].
Zdolność łączenia się natryskiwanych cząstek z podłożem uwarunkowana jest kilkoma
czynnikami. Krytycznym elementem warunkującym formowanie się powłoki jest prędkość
cząstek. Jeżeli prędkość jest niższa od pewnej krytycznej wartości cząstki odbijają się od
powierzchni [Schmidt, Gärtner,
Assadi, Kreye, 2006]. Doprowadza to jednak do
oczyszczenia i aktywowania jej. Powyżej prędkości krytycznej cząstki przyłączają się do
podłoża poprzez plastyczną ich deformację. Ogólny proces formowania powłoki
zaprezentowano na Rys. 1. Pierwsze cząstki proszku, uderzając w podłoże mogą doprowadzić
do adhezyjnego łączenia się z podłożem lub powodować odbijanie się od podłoża, powodując
jego kraterowanie. Cząstki, podlegające odbiciu, aktywują powierzchnię, oczyszczając ją
z tlenków oraz zanieczyszczeń. Stanowi to pozytywny efekt, który poprawia jakość
adhezyjnego połączenia między cząstkami proszku, a podłożem. Dalsze budowanie powłoki
wiąże się z dwoma procesami: formowania pierwszej warstwy (adhezyjne łączenie między
cząstkami, a podłożem) oraz osadzania się kolejnych warstw (kohezyjne oddziaływanie
między cząstkami osadzonymi oraz rozpędzonymi). Proces osadzania się kolejnych cząstek
opiera się na tworzeniu wiązań metalicznych, redukcji powstających pustek, zagęszczaniu
warstwy oraz finalnie jej umocnieniu, a umożliwiają to zjawisko odkształcania plastycznego,
ścinania adiabatycznego oraz wiązania chemicznego (metalurgicznego).

Rysunek 1. Schemat powstawania powłoki cold spray [Champagne, 2007]

441

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

2. Materiały i metody
Na potrzeby niniejszej pracy powłoki cold spray zostały utworzone w procesie
niskociśnieniowego
natryskiwania
na
zimno,
opracowanego
przez
Katedrę
Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa Politechniki Wrocławskiej.
Stanowiskiem wykorzystanym do naniesienia warstwy stanowiło urządzenie DYMET 413
firmy Obninsk Center for Powder Spraying (Rosja). Urządzenie to wyposażone jest w dyszę
da Lavala, a proszek podawany jest grawitacyjnie na zasadzie podciśnienia powstającego
w dyszy. Parametry procesu natryskiwania zaprezentowano w Tabeli 1.
Tabela 1. Parametry procesu użyte podczas natryskiwania powłok metodą cold spray

Temperatura gazu
300 C

Ciśnienie gazu
0,5 MPa

Prędkość liniowa
5 mm/s

Materiałem podłoża w procesie natryskiwania wybrano stal gatunku S235JR, której
skład chemiczny według normy PN-EN 10025-1:2007 zawarto w Tabeli 2. Stal ta określana
jest stalą ogólnego przeznaczenia. Charakteryzuje się niskimi właściwościami
wytrzymałościowymi, dobrą spawalnością oraz względnie dobrą odpornością na obciążenia
zmienne.
Tabela 2.Skład chemiczny stali S235JR według normy PN-EN 10025-1:2007

Stężenie pierwiastków [%]
Mn
C
max. 1,40
max. 0,17*

Si
-

P
max. 0,035

S
max. 0,035

N
max. 0,012

*dla grubości blachy < 16 mm

W badaniach wykorzystano mieszankę proszkową metal-ceramika: miedź-amorficzny
ditlenek tytanu (TiO2), gdzie faza ceramiczna dla czterech różnych wariantów próbek
stanowiła zawartość 10%, 20%, 25%, 50% całkowitej objętości wytworzonej mieszaniny
(Rys. 1). Wymieszanie obu składników proszku przeprowadzono w moździerzu
ceramicznym, mieszając je przez około 15 minut. Miedź stanowiła komercyjnie dostępny
proszek elektrolityczny o kształcie dendrytycznym, gdzie średnia granulacja wynosiła 30,4
um, a czystość około 99,8%. Amorficzny ditlenek tytanu stanowił proszek wytworzony
w laboratorium Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej.
Proszek ten został wyprodukowany z wykorzystaniem metody zol-żel. Metoda ta opiera się na
sporządzeniu roztworu koloidalnego (zolu) w procesie hydrolizy oraz kondensacji użytych
prekursorów. Proces ten w połączeniu z odparowaniem rozpuszczalnika skutkuje powstanie
żelu, który po wypaleniu tworzy ceramikę.
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a

b

c

d

Rysunek 2. Widok ogólny próbek dostarczonych do badań o różnych zawartościach
amorficznego ditlenku tytanu w natryskiwanym proszku: a) Cu + 10% TiO2 b) Cu + 20%
TiO2 c) Cu + 25% TiO2 d) Cu + 50% TiO2

Po naniesieniu powłok ich powierzchnia została poddana obserwacjom
makroskopowym z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego Leica M205C.
Powierzchnia próbek została oczyszczona przed dokonaniem obserwacji. Obserwacjom
mikroskopowym poddano przekroje poprzeczne przygotowanych próbek z wykorzystaniem
mikroskopu optycznego Nikon Eclipse MA200 wyposażonego w kamerę CCD Nikon DS.Fi1 oraz mikroskopu metalograficznego Leica DM6000 M. Badania zgładów
metalograficznych przeprowadzono w stanie nietrawionym oraz trawionym przy
powiększeniach: x100, x200, x500, x1000. Wykorzystanym odczynnikiem trawiącym
stanowił Mi17Cu o składzie chemiczny zgodnym z normą PN-75/H-04512.
Pomiary mikrotwardości przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-1:2007
metodą Vickersa, wykorzystując mikrotwardościomierz Leco LM-248AT. Pomiary
przeprowadzono przy obciążeniu 200 g oraz 1 kg.
3. Wyniki
Obserwacjom mikroskopowym poddano przekroje poprzeczne próbek w stanie
nietrawionym oraz trawionym odczynnikiem Mi17Cu zgodnie z normą PN-75/H-04512.
Wyniki obserwacji przedstawiono na Rys. 3 – Rys. 5. Ponadto wybrane obrazy
mikroskopowe poddano mikroskopowej analizie ilościowej, która pozwoliła na określenie
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zawartości amorficznej fazy ceramicznej TiO2 w badanych powłokach. Wyniki tej analizy
zaprezentowano na Rys. 6 oraz Rys. 7.
Badane powłoki charakteryzują się mikrostrukturą złożoną z dwóch dominujących faz:
metalicznej oraz ceramicznej. Fazą metaliczną, będącą jednocześnie osnową kompozytowej
powłoki, stanowią silnie zdeformowane cząstki czystej miedzi. Wzmocnieniem powłoki
stanowi faza ceramiczna, czyli amorficzny TiO2 (Rys. 3). Każda z badanych w stanie
nietrawionym powłok odznacza się obecnością TiO2, który na obrazie mikroskopowym
stanowi obszary ciemniejsze. Przyjmują one zróżnicowane kształty, wypełniając przestrzenie
między cząstkami miedzi. Obszary fazy ceramicznej, podobnie jak cząstki miedzi, cechują się
zdeformowaną postacią, doprowadzając do wydłużenia tych wydzieleń równolegle do
natryskiwanej powierzchni zgodnie z działającymi siłami, pochodzącymi od strumienia gazu
oraz ugniatających cząstek. Nanorozmiar ditlenku tytanu pozwala tej fazie na dowolne
wypełnianie powstających pustek w powłoce, powstających w trakcie jej tworzenia. Ponadto
brak dominującej budowy krystalicznej TiO2 skutkuje niższą jakością połączenia nanocząstek
ditlenku tytanu z osnową oraz między sobą, powodując wypadanie fazy ceramicznej
w procesie preparatyki powłok, a przez to tworzenie porowatości. W mikrostrukturze powłok
w stanie nietrawionym stwierdzono obecność również produktów utleniania (Rys. 3), które
pokrywają powierzchnie każdej z natryskiwanych cząstek miedzi, tworząc niekiedy ciągłą
siatkę tlenków. Obecność tlenków w powłoce cold spray wynika z utlenienia proszku
metalicznego przed właściwym procesem natryskiwania na zimno oraz z procesu
elektrolitycznego wytwarzania dendrytycznych cząstek miedzi.
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Cu + 10% TiO2

Cu + 20% TiO2

siatka tlenków

TiO2 (faza
ciemna)
Cu (faza jasna)

Cu + 50% TiO2

Cu + 25% TiO2

Rysunek 3. Zróżnicowany kształt i ilość fazy ceramicznej TiO2 w osnowie miedzi
(strzałkami wskazano porowatości powstałe w procesie preparatyki powłoki). Stan
nietrawiony. Mikroskopia świetlna.

Grubość uzyskanych warstw zawiera się w przedziale 350÷1000 μm. Rozmieszczenie
oraz kształt wydzieleń fazy ceramicznej na przekroju powłoki są silnie zróżnicowane.
Uzyskane powłoki charakteryzują się obecnością obszarów o wysokiej koncentracji TiO2,
tworząc warstwy ceramiki równoległe do powierzchni podłoża (Rys. 4). Pasmowość fazy
ceramicznej może przekładać się na nierównomierne umocnienie powłok czy powstawania
pęknięć. Najbardziej wizualnie równomiernym rozkładem obszarów TiO2 odznacza się
powłoka Cu + 20% TiO2.
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Cu + 10% TiO2

Cu + 20% TiO2

Cu + 25% TiO2

Cu + 50% TiO2

Rysunek 4. Nierównomierne rozmieszczenie fazy ceramicznej na przekroju
naniesionych powłok cold spray (strzałką wskazano pasma fazy ceramicznej). Stan
nietrawiony. Mikroskopia świetlna

Obserwacjom poddano również obszar połączenia między powłoką, a podłożem
(Rys. 5). Charakteryzuje się ono typowym efektem rolowania się materiału w strefie
granicznej obu materiałów, wynikającym z przemieszczania się materiału powłoki oraz
podłoża z różnymi prędkościami względem siebie. Stanowi to korzystny efekt powodujący
zwiększenie powierzchni kontaktu, wymieszania materiałów, a także mechanicznemu
zakleszczeniu się cząstek z podłożem. Zjawiska te przekładają się na poprawienie jakości
połączenia adhezyjnego powłoka – podłoże. Ponadto w pewnych obszarach tego połączenia
stwierdzono obecność ciągłych delaminacji powłoki (Rys. 5. Cu + 25% TiO2). Może stanowić
ono wynik nagromadzenia fazy ceramicznej w rozpatrywanym obszarze, będącej słabym
ogniwem połączenia, oraz niedostatecznego wymieszania się obu materiałów. Podczas
obserwacji mikroskopowych nie stwierdzono obecności innych wad, mogących mieć wpływ
na jakość uzyskanych powłok.
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Cu + 10% TiO2

Cu + 20% TiO2

Cu + 25% TiO2

Cu + 50% TiO2

Rysunek 5. Rozbudowana powierzchnia połączenia powłoki z podłożem (strzałkami
wskazano delaminację powłoki). Stan nietrawiony. Mikroskopia świetlna

W celu określenia udziału procentowego fazy ceramicznej w powłoce wykorzystano
metodę mikroskopowej analizy fazowej, poddając zarejestrowane obrazy mikrostruktur
powłok cyfrowej analizie obrazu. Wyniki analizy zamieszczono na Rys. 6 oraz Rys. 7. Na
podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zawartość fazy ceramicznej w każdej
z powłok cold spray odbiega od zawartości nanocząstek TiO2 w mieszankach proszków
wykorzystanych do naniesienia badanych powłok. Zróżnicowana zawartość obu faz może
wynikać z efektywności osadzania powłoki. Nie wszystkie cząstki miedzi oraz ditlenku tytanu
ulegają osadzeniu. Wiele z nich odbija się od powierzchni podłoża, aktywując je, stanowiąc
ubytek materiału wsadowego przy natryskiwaniu. Ponadto na wartość uzyskanych wyników
ma wpływ również nierównomierne rozłożenie obszarów fazy ceramicznej, zaprezentowane
na Rys. 4. Analizowane powłoki cold spray charakteryzują się obszarami o zróżnicowanej
zawartości TiO2. Próbka Cu + 25% TiO2 odznacza się zawartością ditlenku tytanu na
poziomie około 37%, przewyższając obecność ceramiki w natryskiwanym proszku o 12%, co
stanowi przykład niejednolitego rozlokowania tej fazy.
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Cu + 10% TiO2

Cu + 20% TiO2

Cu + 25% TiO2

Cu + 50% TiO2

Rysunek 6. Procentowy udział fazy amorficznej ceramiki TiO2 (kolor niebieski)
w osnowie miedzi (kolor czerwony) na podstawie analizy obrazów mikroskopowych
powłok (Rys. 7).
Cu + 10% TiO2

Cu + 10% TiO2

Cu + 20% TiO2

Cu + 20% TiO2
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Cu + 25% TiO2

Cu + 25% TiO2

Cu + 50% TiO2

Cu + 50% TiO2

Rysunek 7. Udział fazowy amorficznej ceramiki TiO2 (kolor niebieski) w osnowie miedzi
(kolor czerwony)

Pomiary mikrotwardości wykonano na przekroju poprzecznym przygotowanych do
badań próbek zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-1:2007 stosując obciążenia 1 kg dla
materiału podłoża oraz 200 g dla materiału powłoki. Rozmieszczenie odcisków na
poszczególnych próbkach zaprezentowano na Rys. 8. Wyniki pomiarów mikrotwardości
poszczególnych próbek zamieszczono w Tabeli 3 oraz Tabeli 4.
a

b
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c

d

Rysunek 8. Rozmieszczenie odcisków pomiarowych na próbkach: a) podłoże oraz Cu
+ 10% TiO2 b) Cu + 20% TiO2 c) Cu + 25% TiO2 d) Cu + 50% TiO2. Obraz stereoskopowy

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że obecność fazy ceramicznej
ma liniowy wpływ na przyrost twardości powłok na osnowie miedzi w zakresie 0 – 25%
zawartości ditlenku tytanu (Rys. 9). Najniższą średnią wartością twardości charakteryzuje się
próbka Cu + 10% TiO2 wynoszącą 85,4 HV0.2, najwyższą twardością natomiast Cu + 25%
TiO2 sięgającą wartości 103,2 HV0.2, co stanowi różnicę około 18 HV. Nierównomiernie
rozlokowane obszary fazy ceramicznej oraz strefy zróżnicowanego stopnia zgniotu cząstek
miedzi, powodującego umocnienie materiału, mają duży wpływ na uzyskane wartości
twardości. Powłoka o największej zawartości amorficznego ditlenku tytanu w natryskiwanym
proszku odznacza się wartością twardości na poziomie około 92,0 HV0.2 oraz najniższą
niepewnością pomiaru, co sugeruje, że pomiary te przeprowadzono w miejscu o najbardziej
jednolitej budowie powłoki. Natomiast wartości pomiarów przeprowadzonych na próbce Cu
+ 25% TiO2 zawierają się w przedziale 85,1 ÷ 120,0 HV0.2, uzyskując najwyższą niepewność
wynoszącą ±12,4 HV, co wynika z nierównomiernej budowy badanej powłoki.
Tabela 3. Wyniki pomiarów twardości materiału podłoża
opis próbki:

materiał podłoża

jednostka

twardość

HV1

102,0

95,1

96,2

94,8

*liczona jako odchylenie standardowe

450

99,2

średnia

niepewność*

97,5

± 2,8
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Tabela 4. Wyniki pomiarów mikrotwardości powłok cold spray
jednostka:

HV0,2

opis próbki

twardość

Cu

68,3

71,8

67,3

65,3

74,3

91,4

94,8

101,0

103,0

106,0
95,4

Cu +
TiO2
Cu +
TiO2
Cu +
TiO2
Cu +
TiO2

10%
20%
25%
50%

średnia

niepewność*

69,1

68,4

± 2,1

80,4

86,0

85,4

± 7,4

99,5

87,3

81,9

94,5

± 8,4

111,0

85,1

94,0

120,0

103,2

± 12,4

95,1

88,5

88,8

92,2

92,0

± 3,0

*liczona jako odchylenie standardowe

120,0

Twardość [HV0,2]

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0

10

20

30

40

50

60

Zawartość TiO2 [%]

Rysunek 9. Wartość twardości miedzianej powłoki cold spray w funkcji zawartości
fazy ceramicznej TiO2

4. Podsumowanie
Metoda cold spray stanowi jedną z najnowszych metod natryskiwania cieplnego, która
współcześnie przechodzi przez okres intensywnego rozwoju. Na sukces natryskiwania na
zimno składa się wiele zalet, którą najważniejszą jest brak przetapiania cząstek materiału
wejściowego. W niniejszej pracy skupiono się na wpływie fazy ditlenku tytanu na
mikrostrukturę oraz wybrane właściwości powłok miedzianych. Mikrostruktura
analizowanych powłok charakteryzuje się budową silnie zdeformowanych cząstek miedzi
z wypełniającymi wolne przestrzenie fazą ceramiczną. Rozmieszczenie ditlenku tytanu jest
niejednorodne na przekroju poprzecznym powłoki, co wpływa na jej właściwości.
Nierównomierność rozlokowania TiO2 potwierdzono, przeprowadzając badania ilościowe
zawartości poszczególnych faz w powłoce. Nie mogą one stanowić jednoznaczną ocenę
w określeniu ilości osadzonego ditlenku tytanu w powłoce. Jednak na podstawie tych
wyników stwierdzono, że lokalnie ilość fazy ceramicznej przekracza jej zawartość
w proszkowej mieszaninie przed przeprowadzeniem procesu natryskiwania. Rezultaty te
obrazują nierównomierność rozmieszczenia modyfikatora na przekroju powłok cold spray.
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Wydzielenie TiO2 głównie mają postać pasm, które ukierunkowane są równolegle do
podłoża, a prostopadle do ugniatającego powłokę strumienia gazu. Nagromadzenie fazy
ceramicznej w obszarze połączenia między powłoką cold spray, a podłożem doprowadziło do
osłabienia sił adhezji i w efekcie powstania delaminacji na granicy obu ośrodków.
Nierównomierność w rozlokowaniu TiO2 może stanowić wynik niedostatecznego
wymieszania obu proszków przed dokonaniem procesu natryskiwania. Ponadto kształt
pojedynczych skupisk fazy ceramicznej nie jest jednolity. Dominującą postacią obszarów
TiO2 stanowi wydłużenie ich kształtu w kierunku prostopadłym do układu działających sił
lub w kierunku zgodnym z lokalnym płynięciem materiału osnowy w trakcie odkształcania.
Strefa połączenia między powłoką, a podłożem odznacza się charakterystycznym kształtem
zrolowanego materiału. Występujące wymieszanie obu materiałów przekłada się na korzystny
efekt, wzmacniający adhezyjne połączenie powłoki.
Faza ceramiczna wpływa liniowa na wzrost twardości powłok w zakresie 0 – 25%
zawartości TiO2. Określenie jej wpływu jest niejednoznaczne w wyniku niejednorodnego
rozmieszczenia ditlenku tytanu na przekroju całej powłoki. Najwyższą wartość twardości
określono dla próbki Cu + 25% TiO2 i wyniosła około 103,2 HV0,2, uzyskując jednocześnie
największą wartość
odchylenia standardowego, które odzwierciedla stopień
nierównomiernego rozlokowania fazy ceramicznej. W porównaniu do powłoki cold spray
zbudowanej z czystej miedzi nastąpił przyrost twardości o około 35 HV0,2.
Analizowane powłoki cold spray stanowią przykład powłok kompozytowych,
zbudowanych z metalicznej osnowy oraz ceramicznego wzmocnienia. Naniesienie tych
powłok metodą natryskiwania na zimno stanowi alternatywny sposób dla konwencjonalnych
metod osadzania materiałów na różnych powierzchniach. Zalety metody cold spray sprawiają,
że komercyjne aplikacje tego procesu sukcesywnie zwiększają swój udział w rynku
produkcyjnym.
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Abstract: The coal output from longwall along the strike has accounted for the majority of the total
coal output of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited
(VINACOMIN) (in 2017 is 16.3 million tons accounting for 84.1%; in 2018 is 178 million tons
accounting for 85%). To prepare for mining, each longwall has two preparatory roadways to ventilate,
transport and a coal pillar to protect for use in the next longwall in lower mining levels. Coal reserves
in pillars account for 12 ÷ 15% of the total reserves in the field of longwall mining. Furthermore, this
method has disadvantages such as the high cost of driving roadway, large coal losses, increasing the
mining cost and reducing the efficiency of mine construction investment. Some countries in the world
(China, Russia, Poland, ...) have successfully applied the solution to exploit and use artificial pillars to
replace coal pillars to protect the preparatory roadway or mining without coal pillars. The applied
results show that: the successful protection of roadway, reducing coal losses and the cost of preparing
roadway meters, improve the efficiency of mining investment and lower the cost of exploitation. This
paper will evaluate the potential of applying technology in the conditions of underground coal mines
in Quang Ninh.
Keywords: Longwall, Coal pillars, Coal losses, Artificial pillar, Without pillar

1. Introduction
According to Vietnam's coal industry development program until 2020, considering
the prospects until 2030 approved by the Prime Minister in Decision No. 403 / QD-TTg dated
March 14, 2016 (hereinafter referred to as Programming 403), one of the important strategic
objectives is to reduce resource losses in coal mining in general, underground mining in
453

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

particular. Specifically, "Striving to reduce the rate of mining losses by underground method
by 20% and below 20% by after year 2020" [5].
Currently, existing mining technology in underground mines can be attributed to two
main types: (1) Shortwall mining (horizontal and inclined, along the seams and stratified,
upper chamber, digging for coal) applied to coal seams with large slope angles (over 450) or
recovered at seams with complex, small and scattered conditions; and (2) the longwall
mining, according to the seam, applied to the area in with seams with slope angle to 45. In
fact, the output exploited by Shortwall mining technology (common technology losses from
30 ÷ 40%, difficult to reduce solutions) only contributes about 12 ÷ 15% of the total annual
coal output of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited
(Vinacomin), the rest is handled by longwall mining. However, even in longwall mining
technology losses are also prevalent at over 20%, many of which are located in the protection
pillars of the prepared roadways (with reserves of 12 ÷ 15% of the total mobilized reserves in
the field of longwall mining). It can be seen that, in order to achieve the target under the 403
Program, it is necessary to have solutions to reduce coal loss in areas expected to apply
longwall mining technology, especially a solution to allow maximum exploitation of coal
reserves in protection pillar to keep up the preparation of roadway.
2. Technological solutions to reduce coal loss in the coal protection pillars of preparation
roadway
The preparation diagram of the longwall mining, which is being applied at
underground mines in Quang Ninh area can be generalized at diagram 121. It means that each
(1) longwall will have to pay two (2) roadways (ventilation roadway, transportation roadway)
and one (1) coal pillar protecting from 15 ÷ 18m wide to maintain the transportation roadway
as and ventilation roadway for the next longwall. With longwall lengths ranging from 100 ÷
150 m, an average of 120 m, the rate of coal loss left in the transportation roadway protection
pillars accounts for 12 ÷ 15% of the total mobilized reserves in the mining area by longwall
mining, thereby increasing the level of coal loss, cost per meter of roadway as well as
production costs.
To overcome the above mentioned problem of the diagram 121, many countries in the
world (Russia, China, Poland, ... [3]) have successfully applied the solution to use artificial
pillars to replace coal pillars, defend the preparation roadway. Accordingly, to simultaneously
exploit coal in the protection pillars and maintain the transportation roadway as a ventilation
roadway for the underground mining below, after mining coal in pillars will be replaced by
artificial pillars formed from the backfill of stone, clusters of columns, cribs, chemical
materials or concrete mortar mixes, ... With this diagram, each (1) longwall only costs one (1)
preparation roadway and one (1) artificial pillar to replace coal pillars (diagrams of
preparation and exploitation of this type are generalized to diagram 111). Thus, compared to
diagram 121, the type 111 diagram has allowed to reduce the coal loss in the protection pillar
and the cost for meter of the preparation roadway (reduce one roadway). However, the
diagram 111 still has the disadvantage of consuming a large amount of cost for the
construction of artificial pillars (equipment, materials, labor,). Illustration for diagrams of type
121 and 111 are shown in Figure 1.
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a. Type 121

b. Type 111

Figure 1. Illustration of the preparation for longwall mining type 121 and 111

In order to completely solve the disadvantages of the above-mentioned diagram of
type 121 and 111, recently in China, the plan for coal mining without protection pillars has
been researched and successfully applied (referred to as type 110). With this solution, each (1)
longwall only has to spend one (1) prepared roadway and (0) protected coal pillar. The
essence of this technological solution is that the preparation roadway of longwall is being
maintained without the support of coal pillars or artificial protection pillars. Roadway
maintained by the overall solution are actively implemented to reduce the pressure on the
roadway, while enhancing the load capacity of the roadway. Specifically, in the process of
exploitation, the roadway along the seam should be maintained to be able to carry the load by
cable bolts that are deeply attached to the basic roof, to prevent the strengthening by the
combination of hydraulic pillar or anti-hydraulic form, and at the same time unloading the
impact pressure on the preparation roadway by blasting to cut the wall of the side of the
roadway adjacent to the blasting. This is a new step, a very feasible direction to solve the
problem of reducing resource losses and meter of preparation roadway for longwall mining
operations, details are shown in Figure 2.
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a. Mining diagram for the preparation roadway type 110

b. Diagram of layout principles for cable bolts to increase the ability to carry the load of the
roadway along the seam and arrange the hole to cut the roof
Figure 2. Illustration of preparation and lomgwall mining diagram of type 110

3. Technological solutions for longwall mining without coal pillars to protect the
preparation roadway (method 110)
The key points of the mining technology without leaving coal pillars to protect the
preparation roadway with method 110 are in three main stages:
 Increasing the load capacity of the prepared roadway by structure because of the cable
bolts to hold and hang roof stone of preparation roadway up a stable base of roof
stone.
 Determine the scope for unloading and build a blasting drill passport to cut the roof.
 Resisting to strengthen the preparation roadway and isolate the blasted-proof soil
compartment into the protected roadway space.
Details of the above technology phases are as follows:
3.1. Increasing load capacity of the preparation roadway by cable bolts
The identification of passports and construction of cable bolts or point anchor bolts for
the preparation roadway need to be carried out similarly to the excavation of bolts mines
being carried out in underground mines in Quang Ninh region. Length and quantity of cable
bolts depend on the structure of the stone wall in the road construction area. The fundamental
difference is that the cable bolt that increases the load capacity will use a special anchor lock,
which has great flexibility to be able to cooperate better with sudden dynamic loads, as well
as large deformation shifts of The block of rock around the preparation roadway during and
after controlling the roof-wall-blasting (Figure 3).
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(c)
a- The Outer structure of the anchor lock; b - the internal structure of the anchor lock;
c - Anchor lock works when there is a large deformation movement
Figure 3: Structure of cable bolt used in in solution without coal protection pillars

3.2. Determine the scope for unloading and build drill blasting passports
* Determine the height of roof rock to be blasted and blown off
The depth of the roof rock to control the loading and unloading depends on the
geological structure of the area, and it must be ensured that the back roof collapses to fill up
the blast breaking space behind the longwall adjacent to the preparation roadway. The depth
of the control roof rock range can be determined as follows [6]:
- Minimum cutting depth (Hmin) is determined by the formula:
Hmin = HG + 1,5, m
(1)
Inside:
HG - Height of the preparation roadway, m;
- Maximum cutting depth (Hmax) is determined by the formula:
Hmax = Hs + Hp, m
(2)
Inside:
Hs - Height of the broken rock after collapsing, m;
Hp - the largest shrinkage / tightness of the breaken rock after collapsing, m;
- Design cut-off depth (Hc) is controlled within the limit between the minimum and
maximum height above, and is determined by the formula (Figure 4).
(3)
Inside:
HG - height of the preparation roadway, m;
- the degree of shrinkage of control roof rock, m;
- the level of floor-flare control roof range, m;
k - coefficient of expansion of the blasted rock.
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Figure 4: Diagram to determine the height of the wall rock to be blown off

* Determine the depth of drill hole cutting roof
Depth of cutting hole depends on the height of the roof rock to be unloaded and the
angle of drilling compared to the plane of the roof. According to the Chinese experience [7],
the angle of creation between the drill hole and the roof plane should be designed in the range
from 65 ÷ 80. The selected drilling angle must be balanced to the coal seam slope angle and
the structure of the roof rock layers to be unloaded, so that the drilling angle is within the
upper limit.
Once the appropriate drilling angle has been determined, the depth of drill hole is then
selected according to the following formula:
,m
(4)
Inside:
HC - Face height of longwall, m;
 - Angle of drilling compared to horizontal plane, degree;
ko - coefficient of experience , ko = 1.4 ÷ 1.8;
* Bulding drill blasting passport to cut roof
Determining the distance between the holes cut off the roof: Explosive work is
considered to be effective when the rock wall in the middle of the hole after blasting
will interfere to create a seamless cut along the peparation roadway. Some studies [6,
7, 8] have shown, the reasonable distance between two drill holes ranged from 400 ÷
500 mm in hard rock, from 500 ÷ 600mm in soft rock. Ordinary wall-cut boreholes
will be in both of these ranges, so the basic distance between the two roof-cut drill
holes is defined as 500 mm.
Work blasting to cut roof : Due to the blasting hole cutting the roof with a large
length (usually ≥ 5.0m), explosives in the hole will be loaded segment. In order to
facilitate the work of mine filling and to ensure effective interference between
boreholes, explosives and plastic bag will be loaded inside PVC pipes with a diameter
smaller than the bore diameter (arranged into many short pipe sections, threaded or
coupling to facilitate transportation and mine loading, plastic bag loading. On the
body of the pipe is processed two rows of holes opposite each other, along the kiln
path, these holes will lie on a flat surface, to form the boundary line between the
scope of the rock in roof preparation roadway and rock in roof of longwall in scope to
unload. Explosive detonating explosives can use the type of safety being used in
underground mines. With the diameter of the ingot bar from 27 ÷ 32mm, using PVC
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pipe with an internal diameter of 37mm, an outer diameter of 42mm, then the
diameter of the cut hole will be about 48mm. The types of drilling machines for
construction of anchors at underground mines in Quang Ninh area fully meet the
requirements the principle of roof-blasting loading and actual examples shown in
Figure 5.

a. Structure of PVC pipelines for drilling holes to cut roof

b. Mechanical model of roof-oriented directional blasting technology

c. Single hole

d. Drilling hole after
e. The stone roof surface is
explosion
cut
Figure 5. The passport of blasting drill holes passport for roof-cut directional to
unload pressure

3.3. Resist strengthening of the preparation roadway and isolate the blasted rock
soil
The scope of anti-reinforcement of the preparation road when applying a mining
solution without protection pillars includes the range of pre-stressed impact of the face
longwall (both sides hip are coal, unexploited monolith) and in behind the face-longwall (one
side is blast-breaking stone, the other is coal and monolith). The length of anti-reinforcement
depends on the changes in mine pressure and roadway movement to be protected. According
to the studies [6, 7, 8], the range of anti-reinforcement for the preparation roadway is divided
into four areas:
- Zone I: The range of about 20 ÷ 30m before the longwall face, the roof stone begins
to move due to the impact of the pressure from the longwall mining face .
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Zone II: The range from 0 ÷ 60 meters from longwall face, In this range, the rock roof
collapses and crumbles to fill the exploited space, the structure of the rock roof
collapses in the dynamic state.
- Zone III: range from 60 ÷ 160 meters calculated from the longwall face, In this range,
the rock roof collapses and gradually into stability, reducing the level of
displacement, the rock breaking rock has compacted and began to connect with each
other.
- Zone IV: range from the 160 meters calculated from the longwall face. In this range,
the roof rock has collapsed steadily, re-aligned and reached equilibrium, ending the
movement.
Thus, it can be determined that the scope of the roadway to be reinforced is about 180
÷ 190m, of which 20 ÷ 30m in front and 160m behind the longwall face. Anti-reinforcement
materials can use structures for hydraulic combination or single-metal construction. At the
same time, in order to prevent soil and rock from overflowing into the roadway space, the side
of the roadway must be kept in a suitable anti-retention structure, which can be used because
of steel mesh combination. Besides, because the roadway line is directly adjacent to the
blasting area must be sprayed with concrete or mineralized materials, to harden and isolate the
blasting area with the preparation roadway space to protect. Details illustrated in Figure 6,
Figure 9.
-

a. Enhanced by combination

b. Enhanced by single

c. Isolation structure for
blasted rock
Figure 6. Example of solutions for enhancement to protected roadways

One of the typical units that successfully applied technology solution 110 in China can
be mentioned at Diem Binh coal mine in Shan -Xi province [7], applied at preparation
roadway for longwall 9100 in coal seam No. 9, belonging to type of bituminous coal and
coke. Coal seam has simple geological structure, large gas reservoir type, seam thickness of
3.1m, slope 40 roof rock has a complex structure, consisting of many layers of rock with
different petrographic composition, direct wall is clay with an average thickness of 2.1m,
basic roof is 6.1m thick sandstone, above the base wall 0.7 m thick claystone layer and 8 th
coal seam with an average thickness of 2.4 m. The applied longwall is located at a depth of
225 ÷ 360m, the size in the direction of slope is 220m, in the direction of 1088m. In
particular, the length of transportation road applying the solution is 942m, being excavated
with a rectangular section, width of 5.0m, height of 3.1m, and resisting with reinforced plastic
bolts and cable bolts. Depth of 9.0m cut-off hole, reinforce the ability to carry load of
prepared roadway by 02 cable bolt bars long 13.3m.
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Results of observation of dynamic movement show, that the transportation roadway
for longwall 9100 has the highest deformation level of 439mm (186mm lower roof, 253mm
foundation flare), 330mm width (hip reduction side 201mm, hip coal pillar side reduced
129mm). Transportation roadway is successfully protected by solution 110, ensuring the
required dimensions to serve the next longwall without new digging. Details are shown in
Figure 7, Figure 8.

Figure 7. Design and practical implementation of solution 110 at Diem Binh coal mine

a- The position of 100m from face longwall; b- Distance of 200m from the face longwall;
c- 300m from the face longwall; d - 400m from the face longwall
Figure 8. Some actual images of the preparation roadways for longwall 9100 are
protected by solution 110 at Diem Binh coal mine

Another example of successfully applicated type 110 diagram in China is at the Bach
Giao coal mine, Sichuan province [6]. Position applied at kiln transportation roadway for
longwall 2422, digging and supporting the roadways by plastic bolts combined with cable
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bolts, width 4.2m, height of 2.5m. The coal seam of application scope has a thickness of 2.1m,
a direct roof is 1.5m thick claystone, above is a siltstone. The depth of exploitation is 482m,
the length of the longwall in the direction of slope is 165m, the length of the transportation
roadway is 465m. Height of unloaded control roof rock is 5.0m, increasing the load capacity
of the standard by 03 cable bolts the 8.0m-long. The actual application results are shown in
Figure 9.

b. Spraying concrete to
c. Roadway space is protected
isolate the surface of hip on
by solution 110
the blasting side
Figure 9: Results of applying solution 110 at Bach Giao coal mine

a. Roadway hip before spraying
isolatation to blasting surface

With great economic and technical benefits achieved, the 110-style longwall mining
method is increasingly applied in the field of coal mining in China, and has become
a revolution 3rd in the coal mining industry in China [4].
4. Potential application of 110 solutions in underground coal mines in Quang Ninh
region
About the potential of reserves: According to the results of the project [2], coal seam
reserves are average (is 184,327 thousand tons), to thick (is 280,080 thousand tons), from
comfortable to inclined to be mobilized to exploit 12 underground mine projects in Quang
Ninh (Mao Khe, Uong Bi, Vang Danh, ...) is about 464,407 thousand tons, accounting for
nearly 74% of the total reserves (630,645 thousand tons - only in the scope of longwall
mining, details shown in Figure 10). This is the range of reserves expected to apply longwall
mining technology, protection roadway along the seam by coal pillars. If only temporarily
calculated by 12% of mobilized reserves in the area of longwall mining, the reserve of coal
left in the protection pillar was 55,729 thousand tons (22,119 thousand tons of average thick
seams, 33,610 thousand tons of thick seams), soybean total deposits of a one big underground
mine. Thus, it can be seen that the potential of reserves for applying solution 110 is very
wide-open.
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Figure 10: Deposit reserves at 12 underground mine projects in Quang Ninh area [2]

In terms of technical capabilities: From the introduction of the above longwall mining
method type 110, it shows that the key points of the technology are to prevent the
strengthening of the preparation roadways by hydraulic supports, cable bolts or point anchor
bolts, Drill-blasting to unload of roof rock does not require complicated equipment and
construction techniques. The underground coal mines in Quang Ninh area have been
acquainted and successfully applied synchronous mechanization using anti-self-propelled rigs
since 2005, the technology of supporting by resin bolts has been widely deployed in most
mines, due to Therefore, the implementation of the above technology phases of method 110 is
completely satisfying the requirements.
Expected effectiveness: The effective application of solutions was calculated in detail
with input elements according to design of specific underground mine. However, preliminary
from the experience applied in China shows that, deploying technology solutions to longwall
mining without coal pillar to protect the preparation roadways will allow to bring some effects
as follows:
- Reducing losses due to exploiting more coal from the protection coal pillars (equal to
12 ÷ 15% of the longwall mining output).
- Reduce the number of preparation roadway meters (reducing 01 roadway, equivalent
to 50% of the total roadway meters). At present, the driving cost of preparation
roadway account for 15% of the coal mining cost per ton.
- Reducing the depreciation cost of opening mine, cost for infrastructure (account for
5% of total mining cost) due to exploiting more coal from protecting pillars than
expected of the project. In addition, according to current regulations, coal of
protection pillar in preparation roadways (identified as loss in the investment project)
will not be fee to the issuance of mining licence and for using exploration materials.
These fees are not a small proportion of the cost structure of the unit price (account
for 2.5% of total mining cost).
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5. Conclusion
In the context of the investment in the construction of new underground coal mines,
there are many procedures and can not be performed early, to meet the increasing coal
demand of the country, in parallel with promoting deep development by application mining
technology with high mechanization and high capacity, Vinacomin advocates maximizing the
exploitation of coal resources that have been planned for mining projects, including coal
reserves. Expected to be left as a protection coal pillar in preparation roadways. Experience in
the world has shown that coal mining in the coal protection pillars at the preparation roadways
with solutions using artificial pillars (111) or coal mining without coal protection pillars (110)
is a new direction, possible, ensuring technical and economic efficiency for businesses.
Because this is a relatively new technology field for Vietnam's coal industry, to apply in
Quang Ninh underground coal mines with achieve great results and meet production
requirements, VINACOMIN needs to assign the consultancy unit to coordinate with
experienced foreign partners to study and apply the solution in practice in an underground
coal mine, as a basis for evaluation and completion before replication.
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1. Introduction
Theory of Machines and Mechanisms (TMM) is a discipline of technical sciences,
covering the issues of kinematics and dynamics of mechanisms and machines. TMM includes
issues in the field of basic and applied sciences, including and binding the whole of, among
others issues of theoretical mechanics, mathematics, strength of materials and structures, and
machine construction. The mechanisms of kinematics include structural analysis issues and
determining motion parameters. The structure of mechanisms determines the geometrical
(dimensional) properties of the mechanism under consideration. Kinematic analysis allows
determining the position of elements (terms) in the adopted reference system as well as
velocities and accelerations of kinematic pairs, points and mechanism elements.
2. Basic concepts
A mechanism is a kinematic chain that performs a very specific movement. The
mechanism may be a closed kinematic chain, e.g. a piston engine mechanism, or an open
kinematic chain found in manipulators.
The mechanism member is a structural element of any shape, movable or immovable,
then called the base, indivisible in terms of the function it performs in the mechanism. Typical
fixed members include: machine bed, engine, compressor and pump bodies, fan frames and
casings, blowers, etc. Typical moving parts are: shafts, axles, levers, articulated joints,
circular or shaped sliders, flat and spatial cams , wheels, pins, pushers, pawls and more.
The number of degrees of freedom of a rigid member (rigid body) is the number of
generalized coordinates defining its location in space, relative to the selected reference
system. The free member (which means that its motion is not limited by constraints) has six
degrees of freedom in space: three translations rx, ry, rz and three rotations acjex, ϕy, ϕz
(Fig. 1). The member performs any movement in this case.
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Figure 1. Degrees of freedom of the rigid free member in space

The free term has three degrees of freedom on the plane: two translations rx, ry, and
one rotation ϕz. (Fig. 2). the member (solid) performs a flat motion in this case, and the three
received degrees of freedom rz, ϕx, ϕy are called general constraints.

Figure 2. Degrees of freedom of the rigid free member on the plane

By extending the above considerations to n free members (solids) we get the numbers
6n and 3n denoting the number of degrees of spatial freedom and the flat free arrangement of
members respectively.
A kinematic pair is a movable connection of two or more members enabling their
relative movement. In this connection, a certain number of degrees of freedom (one member
limits the movement of the other) is removed by imposing geometric constraints. In the case
of a mobile connection of two terms, we are talking about a single (once) kinematic pair. In
the case of a mobile connection of three or more terms, we are talking about a multiple
kinematic pair.
The multiplicity of the kinematic pair is determined by the formula: k = n - 1where:
n - the number of members touching in one node.
By the kinematic pair class "i" (i = 1, 2, ..., 5) we understand the number of degrees of
freedom received for one member by the other member cooperating with it. The kinematic
pair class is determined from the formula: i = 6 - s (1.2) where:
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s - the number of degrees of freedom left to determine the class of kinematic pair should be
thought immobilized one of the members forming the pair and calculate the degrees of
freedom left to the other member s.

s=2,i=4
Figure. 3. An example of determining the class of kinematic pairs "i"

Kinematic pairs are also classified according to the method of contact of the members.
If the members touch each other on the surface (in flat drawings along the line or in points),
we call the pair lower. On the other hand, if the elements touch each other in a line or point
(on flat drawings only point), we call this pair the higher.

Figure 4. Rotational and progressive kinematic pair class 5 (lower)

Figure 5. Class 4 kinematic pair (higher), (pair of cams and gears)

Mobility of the mechanism
The number of degrees of freedom relative to the fixed base, which has any
arrangement of members (kinematic chain) is a measure of its mobility.
The mobility of the "w" mechanism is the number of constraints that should be
imposed on the members so that the kinematic chain of the mechanism is motionless relative
to the base. It is therefore the number of degrees of freedom of the mechanism relative to the
base.
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The mobility in is equal to the number of drives that should be applied to the kinematic chain
so that it performs a strictly defined movement, i.e. it is a mechanism.
Mobility of the spatial mechanism
We will introduce the following markings for any spatial system:
n - number of movable members of the kinematic chain,
6n - number of degrees of freedom of the spatial free system,
i - class of pairs occurring in the kinematic chain i = 1, 2, ..., 5,
pi - the number of kinematic pairs of the class i-th,
i * pi - the number of degrees of freedom received by pi kinematic pairs,
- total number of degrees of freedom received by all kinematic pairs.
Ultimately, the mobility of the spatial mechanism is expressed by the formula:

The mobility of the flat mechanism for any system of the flat mechanism is as follows:
n - number of movable members of the kinematic chain,
3n - number of degrees of freedom of the flat free system,
i - class of pairs occurring in the kinematic chain i = 4, 5,
, - number of kinematic pairs of 4th and 5th class, respectively
(i - 3) pi - number of degrees of freedom received for five kinematic pairs
It should be noted that in flat mechanisms there can only be kinematic pairs of 4th and 5th
grade.
- total number of degrees of freedom received by all
kinematic pairs. Ultimately, the mobility of the flat mechanism is expressed by the formula:

3. Mechanism design
A model of the fourth class mechanism was built for analytical calculations, which
consists of a rotary drive, a longitudinal slide and five articulated triangles. The skeleton of
the model was sketched and dimensioned in the SolidWorks program, then imported into the
Working Model program, where motion simulations were performed.

Figure 6. Model of the mechanism made in the Working Model program
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Figure 7. Model of the mechanism made in the Working Model program with point
paths

Figure 8. Model of the mechanism with markings of points, straight lines and angles

4. Structural Analysis
The purpose of the structural analysis of the mechanism is to determine the degree of
its mobility, i.e. the number of degrees of freedom relative to the base of all the cells that
make up the mechanism, especially to examine whether the movement of all links is clearly
defined by a given movement of the driving links. Conducting a structural analysis of the
mechanism, involving, among others, dividing the layout of its driven cells into so-called
structural groups, also dictate the order of calculating the velocity and acceleration of cells in
kinematic analysis and the order of calculation in kinematic nodes when performing dynamic
mechanism analysis.
The basic classification of flat mechanisms is structural classification. This
classification is based on the concept of families, classes and groups. The number of families
is determined by the number of general bonds imposed on each member of the mechanism.
The mechanism class is determined by the highest class of the component group or contour
class (the number of kinematic pairs that make it). The groups are kinematic chains that are
attached to the base and have zero mobility (rigid system).
We start the calculations with formulas determining the degree of mobility.

we substitute and receive

Mobility mechanisms w = 1
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Then we proceed to calculating the path of individual mechanism points.
Values of constants and variables in the initial position, equations of positions of selected
points:
we determine the length of the segments
,
,
,
,
,
we determine the location of the first node
,
we determine the initial position of the steering angle
we determine the rest of the angles in the mechanism
,
,
,

,

Thanks to the knowledge of variables, we are able to derive equations and calculate all sought
values.
To determine all variables, we create equations of motion divided into kinematic pairs:
O1ACDO2

O1ABO2

where: w2 - distance after x; h2 - height after y
After calculations we get the location of the second node. We proceed to determine the
trajectories of individual points. At the beginning we have to specify the value of φ (steering
angle) and determine the functions for the rest of the system angles in relation to φ.
The value of the steering angle is set in the range from 0 to 360:
F functions for individual values of angles and position w2 depending on the change φ:
,
,
,
To obtain trajectories of displacement of individual points of the mechanism, the
following functions should be determined:
- for point A

- for point B
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- for point C

- for point D

- for point E

- for point F

Having all the above functions, we are able to plot the trajectories of all points.
Then we proceed to calculating the velocity of each point. As in the case of determining the
path of the mechanism points, we assume the initial conditions of the system.
Where:
,
,
,
,
We determine the equations of the function that looks for variables for point values:

Initial assumptions for the functions V for individual values of angles and position w2
depending on the change φ:
,
,
,
Then we proceed to determining the velocity function of individual points:
- for point A

- for point B

- for point C

- for point D
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- for point E

- for point F

As in the case of the kinematic pairs path function, having all the above functions we
are able to plot the trajectories of all point velocity.
The last task at work is to determine equations determining the values of point
accelerations. For most, at first glance, the acceleration equations look hardly understandable,
but this is only an illusion, because acceleration is no different from the derivative of velocity.
Since we know about this fact, we write the following equations starting from the initial
conditions:
where:
,
,
,
,
and then:

,

,

,

,
Initial assumptions for the function A for individual values of angles and position w2σ
depending on the change φ:
,
,
,
Then we proceed to determine the acceleration equations for individual points:
- for point A
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- for point B

- for point C

- for point D

,

,
- for point E

,

,
- for point F

After calculations on the above equations, we are able to obtain accelerations of all
points of the mechanism.
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5. Graphs of velocity and acceleration values
The graphs below will allow us to compare the results obtained from two different
programs. The first program called Working Model allows you to build (sketch) a specific
mechanism, simulate it and numerically calculate individual values. The second program is
Mathcad, which allows you to build (using equations and functions) a specific mechanism. As
with the first program, we are able to calculate the desired values numerically.
At

the

beginning,

the

results

of

the

trajectories

of

individual

points:

Figure 9. Road diagrams of points A, B and C obtained from the Mathcad program

Figure 10. Road diagrams of points D, E obtained from the Mathcad program

The path of point F is exactly the same as point E, including the offset after "x" by 80.
The resulting diagrams of the movement of points from the Mathcad program coincide
with the initial charts from the Working Model program. Thanks to this, we are able to
determine if all equations are correctly determined. We move to plot the path for velocity of
these points.
The values for individual points of the mechanism are as follows:
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Figure 11. Graphs of the velocity value of point A from the Mathcad program

Figure 12. Graphs of the velocity value of point A from the Working Model program

Figure 13. Graphs of the velocity values of point B from the Mathcad program

Figure 14. Graphs of point B velocity values from the Working Model program
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Figure 15. Graphs of point C velocity values from Mathcad

Figure 16. Graphs of point C velocity values from the Working Model program

Figure 17. Graphs of velocity values of point D from the Mathcad program

Figure 18. Graphs of point D velocity values from the Working Model program
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Figure 19. Graphs of velocity values of point E from the Mathcad program

Figure 20. Graphs of point E velocity values from the Working Model program

Figure 21. Graphs of velocity values of point F from the Mathcad program

Figure 22. Graphs of point F velocity values from the Working Model program

We can see that the velocity diagrams are different for some points. The biggest
difference can be seen for point B.
After receiving all velocitys we go to get graphs for acceleration.
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Figure 23. Graphs of the acceleration value of point A from Mathcad

Figure 24. Graphs of the acceleration value of point A from the Working Model
program

Figure 25. Graphs of the acceleration value of point B from Mathcad

Figure 26. Graphs of the acceleration value of point B from the Working Model
program
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Figure 27. Graphs of the acceleration value of point C from Mathcad

Figure 28. Graphs of the acceleration value of point C from the Working Model
program

Figure 29. Graphs of the acceleration value of point D from Mathcad

Figure 30. Graphs of the acceleration value of point D from the Working Model
program
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Figure 31. Graphs of the acceleration value of point E from Mathcad

Figure 32. Graphs of the acceleration value of point E from the Working Model
program

Figure 33. Graphs of the acceleration value of point F from Mathcad

Figure 34. Graphs of the acceleration value of point F from the Working Model
program
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1. Introduction
Over the past few years, there has been a significant increase in the elements created
with the 3d printing technology. Its growing popularity has resulted in the creation of many
printing technologies, which translated into cost reductions. The most popular 3D printers are
using in FDM / FFF technology. Currently, 3D printing is available to home users due to
availability and low costs associated with it. One of the cheapest printers can be bought for as
little as $ 150, or can be ordered a set of several elements self-assembly.
Meanwhile, anyone who explores the subject at least a little finds that behind the word
"3D printing" there is much, much more.
Let's start with what 3D printing is. According to the definition, it is a method
consisting in applying building material layer by layer and its selective bonding. Each 3D
printing technology uses a different material, which is bonded in a different way, what will be
discussed in the next chapter. It is also worth to mention what a 3D printer is.
A 3D printer is a digitally controlled machine which on the basis of a digital model is
able to create a real model layer by layer.
Another topic worth discussing is a serial production. Unfortunately, 3D printing
technologies that we currently have on the market are not yet suitable for mass production due
to costs, time of production and final surface quality. Most items are made by subtracting
material from a larger block (cutting, drilling, milling, turning) or forming a measured volume
of material, all at once (casting or injection). These methods are often expensive and are not
cost-effective in the production of prototypes or small-lot production, because one needs to
prepare a mold for casting and injection, which after finishing the work has no use, and
milling produces a lot of waste. 3D printing uses only as much raw material as needed, what
makes a change in production in many industries or transfer it from the world of industry to
our desks.
The first devices resembling 3d printers were created in the 1980s. They were large,
expensive to exploitation and complicated, but promising enough to further development. In
the 90s, the first printers appeared laying layers of molten plastic on top of each other. In
2005, there was a breakthrough thanks to English scholar Adrian Bowyer, who started the
RepRap project. Since then, the explosion of cheap, hobby 3D printing began.
The goal of the RepRap initiative was to create a 3D printer that could be easily
duplicated. The printer was able to print most of the structural elements of the next printer,
what was cheap in construction. Finaly RepRap has gained great popularity. [2,6]
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2. 3D printing technologies
2.1. FDM / FFF - Fused filament fabrication
It is the most commonly used and by assumption the least complicated method,
consisting of extruding a thermoplastic material (heated to a certain temperature) onto the
work table and laying layers of a certain shape from it. After applying each layer, the platform
or working head lowers, another layer is applied - the process is repeated until the finished
element is obtained.

Rys. 1. Fused filament fabrication method [9]

The advantage of using this technology is a wide range of materials that can be used
(ABS, PLA, PC, PC-ABS, PPSF, flexible materials, mixed with wood, carbon or metals, etc.),
the ability to build large components and high resistance to fractures. FFF technology is
relatively cheap, both in terms of purchasing the device and consumables. On the market most
devices are operating in this technology, which is why it dominates the segment of desktop
and educational devices. The print resolution is main disadvantage of this technology, which
means that the elements are not made as accurately as with other methods. In addition, the
associated low surface quality requires additional treatment. Often, the loudness of the
process is also a disadvantage.
In this technology, the input material (filament) is wrapped on a spool, which is
mounted depending on the device model inside or outside the printer housing. One can also
meet the filament mounted on a completely external stand. During printing, the feeder
unwinds the material from the spool and feeds the extruder. In the extruder, the filament is
heated to the melting point and then flows out through the nozzle leaving a print layer on the
working platform. The difference in names (FDM / FFF) results from the fact that FDM is
a registered trade name of the creator of this technology - Stratasys.[2]
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2.2. SLA - Stereolithography
Stereolithography is one of the oldest methods of rapid prototyping, which involves
the polymerization of liquid resin reflected from a mirror with a laser beam. In the container
in which the liquid resin is placed in which the working table is immersed to the depth of the
required layer, after which the laser beam hardens it by moving in the XY axis and tracing the
shape of the given object. Then the table rises to another layer and the process is repeated.
Thanks to this technology, we can get very precise forms with accurate mapping of geometry,
it is also possible to obtain transparent and thin-walled models. Just like any other method, it
also has disadvantages, the largest of which is the high toxicity of the resins used and the need
to store them out of the light range. It is also not possible to combine several colors and
materials during one production process. After printing, the finished model must be cleaned of
the remains of uncured resin, e.g. by bathing in isopropyl alcohol and the support elements lack of skills in this area may result in damage to the printout. Finally the finished model
should be dried with the UV lamp. [7]

Rys. 2. Stereolithography method [11]

2.3. DLP - Digital Light Processing
The process is similar to SLA, except that the resin is not cured with a laser beam, but
with the light emitted by the projector mounted under the resin container. The advantage of
this method is that the entire layer is exposed (cured) simultaneously, unlike SLA technology
where the layers are cured selectively with a laser. The disadvantage of the technology is
revealed at large details (with a length / width greater than several centimeters) followed by
a large shrinkage of the resin cured at the same time.
Recently, several companies have modified this technique by replacing the DLP
projector with an LCD display. This solution - although much cheaper is however
characterized by slightly lower quality of printouts.
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Rys. 3. DLP method [10]
Printings created in this technology are characterized by high accuracy up to several
dozen microns and a perfectly smooth external surface, thanks to which they are used in
jewelry, dentistry and prosthetics. Resin printers can use biomedical resins approved for
contact with body tissues, foundry resins popular in jewelry and also multi-colored (also
colorless) for general use.

2.4. PolyJet / MJP - Multi-Jet Printing
A process similar to traditional inkjet or laser printing on paper. Head moves over the
work table in the X and Y plane, and selectively sprays light-curing resin (exactly the same
as an inkjet printer sprays ink on paper). At the same time, the resin is cured by UV light.
When the layer is printed, the table lowers in the Z axis. PolyJet is the trade name of Objet,
owned by Stratasys, MJP is the trade name of 3D Systems. The methods differ from each
other in small technological nuances and the types of resins used. The PolyJet enables
printing from materials of high rigidity as well as flexible and transparent. Models printed in
this technology are characterized by high accuracy and a perfectly smooth surface, therefore
they can be used as base models for creating silicone molds. For printing supports, a
dedicated gel is used, which after printing is removed manually or with a pressure washer.
One of the drawbacks of this technology that is worth mentioning is the relatively low
temperature resistance of printed models - 45-90 degrees Celsius (depending on the
material used).
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Rys. 4. Polyjet technology [12]

2.5. CJP - Color Jet Printing
CJP is 3D printing from gypsum powder. A layer of gypsum powder is scattered on
the working table of the 3D printer. Then the print head moves over it in the X and Y axes,
selectively sprays the binder and colored ink, on the same principle as in the PolyJet / MJP
technology. The powder layers merge with each other to create a spatial model. After
finishing the work, it should be "extracted" from unsealed powder, cleaned and cured with a
special chemical preparation. The advantage of this technology is the ability to print in many
colors at once, print speed and printing of any complex shapes. However, this technology is
not without its flaws. The biggest disadvantage is that the received models are in the form of
gypsum prints and cannot be used in mechanical applications. That is why this technology
was mainly used in the production of various types of product visualizations, aesthetic
medicine, museology and archeology. One can also create models of buildings and make
gadgets or figurines in the advertising sector. [4]

Rys. 5. CJP technology [13]

2.6. Binder Jetting
Binder Jetting technology, like CJP, bases its operation on the use of liquid binders
that combine sand, metal or ceramics. It is also characterized by an analogy to the work of
classic inkjet printers, thus guaranteeing very high performance. Binder Jetting is a 100%
industrial technology and is widely used for the production of foundry molds and cores, which
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are adapted to pouring liquid metals at temperatures up to 1600oC. The biggest advantage of
this technology is in no need for support structures. However, disadvantages include the high
cost of printers along with the preparation of the entire infrastructure and the complex
preparation of models. [3]

Rys. 6. Binder Jeting technology [14]

2.7. SLS - Selective Laser Sintering
SLS (Selective Laser Sintering) technology is one of the oldest methods of rapid
prototyping next to SLA. This technology has been developed for over 30 years and is
currently the most commonly used technology for short-series production of technical final
parts among all 3D printing methods. It can be said that in some cases it is silent competition
for the production of technical components from injection molding. More and more
companies are using SLS as an alternative to low-series production of geometrically complex
polyamide details.
This is a 3D printing technique based on successive sintering of layers of powdered
material using a laser beam. On the working table of the 3D printer, a powdered polymer is
scattered onto which the laser beam is directed, making it selectively fused. Then the working
platform lowers and another layer of powder is applied, which is also sintered. The whole
process takes place in a nitrogen gas shield to prevent material burning. SLS technology does
not require the use of supports (supports) so it is possible to create the geometry of objects
that could not be obtained in the case of other production methods. SLS, despite its huge
production potential, belongs to one of the most difficult methods of additive technology due
to the use of very high temperatures. [5]
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Rys. 7. Selective Laser Sintering technology [15]

2.8. SLM / DMLS - Selective Laser Melting
3D printing from powdered metals. The principle of operation is exactly the same as in
the case of the SLS method, except that the details must have designed supports connecting
the part with the work table. They also cannot be stacked (printed one on top of the other), as
in the case of the above powder methods.

Rys. 8. Selective Laser Melting technology [16]

Thanks to 3D printing technology from metals, it is now possible to produce
functional, highly resistant to damage parts and with an unprecedented level of complexity in
geometry. Due to the high cost, this technology is mainly used by the space and defense
industries.

489

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

2.9. EBM - Electron Beam Melting
3D printing from powdered metals, similar to SLM / DMLS technology, with the
difference
that instead
of a laser
beam,
an
electron
beam
is
used to melt
the metal.

Rys. 9. Electron beam melting technology [17]

This method allows the rapid construction of parts, up to 60 cm3 / h. Compared to
other additive metal fabrication technologies, the EBM method is 3 to 5 times faster.
The EBM process takes place in a vacuum to avoid energy loss by fast moving
electrons colliding with air or gas particles. Vacuum has two advantages. First, the process
has 95% energy efficiency, 5 to 10 times more than laser technology. Secondly, thanks to
vacuum it is possible to produce parts from reactive metals with a high affinity for oxygen,
such as titanium.
The parts made in the EBM process are 100% filled inside, so there is no need for
additional refill in the infiltration process. The surface finish is similar to casting, so
machining or grinding parts may be required.[8]
2.10. MJF - Multi Jet Fusion
1A technology developed by HP in 2016 that involves layered consolidation of
polimer powders. Properly prepared and preheated powder is applied in the working area
using a roller. Then, the precision print head applies two types of aids to the printing process.
The first of the so-called fusing agent is dosed in model areas, and its properties multiply the
absorption of thermal radiation. The second one (detailing agent) is applied at the outer
contours of the elements to facilitate the separation of unbaked powder and increase the
accuracy of mapping.
After applying the agents, a special heating head passes over the material layer,
causing the model layer to be melted, after which the process is repeated for the next layer
until the final geometry is obtained. Supporting structures are not used in MJF printing.
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Rys. 10. Multi Jet Fusion technology [18]

The use of polyamide 12 (nylon) as a model material allows achieving excellent
mechanical properties that meet the construction requirements in many industries (aviation,
automotive, engineering). The MFJ 3D printing process is so efficient that it is possible to
produce parts "ready to use", also in short production series. [1]
3. Summary
This article discusses one of the most popular 3D printing technologies used in the
industry.
Initially, 3D printing was only one of the methods of rapid prototyping used for
building forms and prototypes themselves. Along with the progress in the accuracy of objects
made by 3D printers, it also became a method of making ready-made objects, including toys,
clothes, chocolates and even dentures. The popularity of printing meant that the costs of
equipment needed for 3d printing are constantly decreasing and simple FDM or even SLA
printers are already within the reach of home users. It is true that they will not printing with
super accuracy and a smooth surface like typical industrial printers, but home users will be
able to make a simple prototype that in many cases will be satisfactory.
Currently, one can meet with a growing range of use of 3D printers, which may in the
future replace the usual methods of manufacturing elements. Recently, one can find
technologies of printing houses or buildings, which are becoming more and more popular.
Natural tissue printing tests are also being carried out, which may eventually replace real
human organs. The possibilities are increasing year by year and in the near future, everyone
will have a 3D printer at home.
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6. UNIVERSITY ROVER CHALLENGE - DESIGN CHALLENGES FOR
MARS ROVERS
MSc. Piotr Ptak
Czestochowa University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
Student Science Club
Computer Design of Mechatronic Devices and Machines
Aleja Armii Krajowej 21
42-202 Częstochowa
E-mail: ptak@imipkm.pcz.pl
1. Introduction
Robotics is a dynamically developing field of science. Recently, its popularization has
made many students choose this field of study. The possibility of constructing robots is
extremely developmental and perspective, considering it even in terms of using acquired skills
in industry. The most technically advanced constructions have the opportunity to compete in
student competitions while their authors gain invaluable experience.
Science clubs at universities give the opportunity to develop both hard and soft
competences. Project management, work in a large team, cooperation with the industry,
contacts with sponsors and the ability to perform computer simulations are only examples of
skills that can be acquired by belonging to a science club. Having experience in implementing
university projects, one can easily find a satisfying job even before graduation. Students
around the world take part in many competitions, less and more prestigious. Depending on
interests one can try:
 Line Follower - a competition consisting in driving a section on time. The built vehicle
moves independently along the route marked by the black line.
 Mini Sumo - occupations in which autonomous robots take part. The goal is to remove
the opponent from the mat.
 Formula Student - competitions in which combustion racing cars participate, which
compete with each other on Formula 1 tracks around the world.
 Shell Eco-marathon - competition consisting in driving a combustion vehicle with the
longest distance possible using 1 liter of gasoline.
 Solar Challenge - the competition for vehicles powered by solar batteries consists in
covering a distance of about 3000 km on time.
 University Rover Challenge - a competition for Mars rover analogues, involving the
efficient implementation of several tasks that simulate astronaut tasks on Mars.
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2. Genesis of the URC

Figure 1. University Rover Challenge logo [1]

The organizer of the University Rover Challenge is The Mars Society (TMS). The
main goal of the organization is the exploration of Mars and then human colonization of this
planet. TMS promotes astronomical and technological knowledge necessary to colonize the
red planet around the world. The project covers a wide spectrum of activities including
psychology, geology, agriculture and mechanical construction. The organization promotes
research experiments that simulate human being in space. Prototypes of Mars rovers and
vehicles that will make life easier on a foreign planet are constructed. TMS includes
engineers, especially ones from National Aeronautics and Space Administration (NASA) and
Jet Propulsion Laboratory (JPL). TMS operates not only in the United States, but also has
a branch in Europe, its coordinator is Łukasz Wilczyński from Kielce [2], [3].
One of the ways to promote space ventures are University Rover Challenge
competitions, which are addressed to students from around the world. The competition is held
annually at the end of May in the US, Utah, near the small town of Hanksville. There is
a Mars Desert Research station in the area where the competitions takes place due to desert
areas resembling the red surface of Mars [2].

Figure 2. Competition area - MDRS base
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3. History of URC
URC competitions are very prestigious and cover more and more countries around the
world. The premiere edition of the competition took place in 2007 where four teams from the
United States took part in it. The first winner of the debut competition was the team from
Reno, University from Nevada. Another competition in 2008 was extended to twenty-eight
teams from around the world. Ninety-five teams from twelve countries took part in the
competition ten years later. Of these, thirty-five rover designs were selected through the
qualifying rounds and were invited to competitions in the United States. Within twelve years,
the winners of the competition were students from only three countries, the United States,
Canada and Poland. Below is a list of winning teams:
 2007 - University of Nevada, Reno (USA)
 2008 - Oregon State University (USA)
 2009 - York University (Canada)
 2010 - Oregon State University (USA)
 2011 - Białystok University of Technology (Poland)
 2012 - York University (Kanada)
 2013 - Białystok University of Technology (Poland)
 2014 - Białystok University of Technology (Poland)
 2015 - Rzeszów University of Technology (Poland)
 2016 - Rzeszów University of Technology (Poland)
 2017 - Missouri University of Science and Technology (USA)
 2018 - Częstochowa University of Technology (Poland)
 2019 - Kielce University of Technology (Poland)
4. URC Regulations
Competition rules are publicly available six months before the competition. It consists of
the following parts:
 basic information about professions,
 rules for teams qualifying for the finals in the USA,
 list of necessary documents to be delivered,
 basic requirements for the rover's construction,
 description of the course of competition.
The elimination system is a formal and very extensive part. It is based on several
documents that must be provided electronically, such as:
 Registration Deadline - Initial document, declaring willingness to compete.
 Preliminary Design Review Report - A report showing the team structure and the
entire project management system. Team presents it with financial data and a spending
plan that allows one to complete all planned tasks. A discussion is also required on
how the problems posed to the designers will be solved. It should also include a Gantt
chart that accurately identifies project members, departments, tasks, and
implementation dates.
 System Acceptance Review - The main document on the basis of which judges decide
who will be eliminated and who will qualify for the competition in the United States.
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It should present the basic solutions that are in the rover - mechanical, electronic,
wireless connectivity and programming solutions with particular emphasis on those
that are new and unique. The team's approach to carrying out all tasks that are
a challenge for the rover during the competition is presented. The process of preparing
the rover analogue for competition is described, as well as tests of components,
subsystems and full tests carried out in the academic laboratory, together with their
comparison with tests carried out in the field. The documentation extension is a link to
the film, which shows the rover's operation, design stage, computer simulations and
technologies used. The points from the elimination for teams that got promotions to
the finals are also the first competition.
 Communications Details - Each team participating in the final is obliged to submit a
wireless communication report. The key is information about what frequency bands
are used to communicate with the vehicle, on which channels you work and with what
transmission power.
 Science Plan Deadline - Report presenting the basic knowledge of the team about
Mars, the tools used and how to obtain the results of research carried out on a sample
of the earth.
 Financial Report - A document containing expenses related to the implementation of
the project.
The basic assumptions for constructed rovers are wireless communication, mass not
exceeding 50kg, and which will be constructed of components whose total value will not
exceed $ 15,000. These requirements are conditional on the presumption of sending a rover to
Mars with a man, where one should assist him in performing operations that may cause
difficulties.
The tasks that the rover must perform at competitions are analogous to the anticipated
actions that would be in front of the vehicle on the red planet. Competition in the Utah desert
consists of four tasks:
 Autonomous Traversal Task.
 Science Cache Task.
 Equipment Servicing Task.
 Extreme Retrieval and Delivery Task.
From the first day of the competition, the teams already have the points from the
elimination obtained for technical documentation and a film showing the capabilities of the
vehicle. At the competition near Hanksville, there are four tasks to be completed, spread over
3 days, for each team in random order and start time. Each task has an estimated lead time of
approximately 30 minutes. In addition, before each competition, the judges discuss in detail
the rules for awarding points for performed activities. The task is carried out by teams in
a closed room without the direct possibility of observing the vehicle during the task.
Science Cache Task - a competition whose goal is to get as much information as
possible about soil in the competition using a rover. For this purpose, the vehicle is equipped
with tools enabling soil sampling from a depth of more than ten centimeters, and a set of
sensors that record all relevant information about it. In addition, after the competition, the
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team analyzes the soil collected by the rover in the laboratory and supplements information on
the possibility of life and presents a report to the judges.

Figure 3. Downloading rock material - Science Cache Task

The presented research results and their conclusions are evaluated and points are
awarded depending on the progress of the research and the accuracy of the presented
conclusions. Every year, the requirements for this competition are increasing. When the
competition had its beginning, it was sufficient to take a sample and perform basic tests such
as determining pH, concentration of nitrogen, phosphorus or potassium. During the last
competition in 2019, weather conditions or bacterial search using a microscope were required.
The concept of this task is to simulate the rover's departure from the base on Mars and collect
as much information as possible back. Such a vision limits the need to go outside the habitat,
which can always be very dangerous for an astronaut.
Extreme Retrieval and Delivery Task - a task for the rover to transport objects to
designated places. Very demanding competition, checking the vehicle's limit capabilities, very
often being the reason for service operations and serious damage resulting from numerous
dangerous places with steep slopes. The task consists of two stages.
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Figure 4. Item delivery - Extreme Retrieval and Delivery Task

Insufficient number of points gained in the first part of the task results in the inability
to start the second stage. With each subsequent item to deliver, the level of difficulty
increases. At the beginning, it is necessary to raise and transport the tool box to a place
designated by GPS coordinates. Then, through the cameras it was necessary to find small
dimensions of stone located in the so-called stone garden, which stood out from the rest with
its color. Subsequently, a water bottle had to be provided to the astronaut's dummy, which
was in difficult terrain, behind the fault and at a great distance from the base. During this
operation it is possible to roll over the vehicle on the hills where the astronaut was located.
The water bottle had to be delivered to the target within 40 cm of it. Additionally, each touch
of the dummy resulted in a lack of points for the implementation of the given operation. The
second stage begins, immediately locate the non-stand-out hammer, which should be raised
and delivered to the destination behind the hill testing the quality of communication between
the rover and the base over a long distance. The operation requires good orientation in the
field and refined communication ensuring constant communication despite indirect visibility
between the antennas. The last and the most difficult goal to accomplish during this
competition was to deliver the package to the astronaut at the top of the hill. You had to go up
twice, for the first time to read what should be delivered and finally with the package that was
found in the field. The difficulty in this task was the driveway to a large hill and the
possibility of destroying the rover, the slightest mistake may result in loss of range and the
possibility of falling into the abyss.
Equipment Servicing Task - a task that involves performing service operations at the
lander. Dexterity competition in which precision and speed of operation matter. The priority
when building a manipulator for this competition is universality, which will optimize the
lander service. The competition includes the following:
 Lifting the toolbox.
 Opening the cabinet.
 Precise insertion of the box into a dedicated place.
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Close the control panel.

Figure 5. Lander operation - Equipment Servicing Task





Raise the key.
Tightening the screw.
Change switch positions.

Figure 6. Enclosure service - Equipment Servicing Task






Opening the cabinet.
Reading the password on the panel.
Entering the read password on the computer keyboard.
Door closing.
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Ejecting the dedicated electronic module.
Insert a dedicated electronic module.

Figure 7. Entering the password on the keyboard - Equipment Servicing Task

Autonomous Traversal Task - a relatively new task (since 2017) that replaced the
previous manual control by the operator. It involves driving the rover on its own. Its task is to
autonomously reach specific GPS coordinates within which a tennis ball is located, which
must be located and make decisions on its own to stop next to it. The coordinates are given
with relatively low accuracy, which necessitates the use of additional target locating systems.
Teams are not limited by the number of systems used. The difficulty of competition increases
with each subsequent ball, reaching the first is only possible using the GPS system, the next
require more and more advanced systems such as image recognition and bypassing obstacles.
The last tennis balls, which are targets, are arranged from the GPS coordinates in a radius
exceeding even 10 meters [4].
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Figure 8. Autonomous search for a tennis ball - Autonomous Traversal Task

The formula of the competition from the very beginning has not changed. Four
competitions have to be carried out in front of students from all over the world. They require
excellent organization of work, cooperation within the team, dealing with problems, stress and
time deficit. Over the years, the level represented by the starting teams increases, the vehicles
taking part in the competition are getting better andare able to cope in difficult terrain. Their
level of advancement is increasing, thanks to which they are able to provide more information
to man than before. Parallel communication, independent rover driving, reverse kinematics
are just some of the subsystems that are standard in occupations that were unheard of just
a few years ago.
Inverse kinematics, duplication of navigation systems, vehicle autonomy or weather
parameters laboratory are just some of the systems that today have rovers taking part in
competitions. Ten years ago, to take a high place in the competition it was not necessary to
use such solutions. It only shows how competition between teams can quickly raise the bar,
because it cannot be said that development is only due to the fact that some solutions were not
available before. One can only guess what the rovers will be equipped with in the next ten
years. Regardless of technical advancement, one can be sure that the most important task that
the rover's designers have to deal with is its reliability.
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Figure 9. Damage to the rover suspension - Equipment Servicing Task

5. Conclusions
Intuitive control is a key issue in effective robot control. The ideal remote control
station model transmits to the operator all relevant information that he would receive while
inside a moving vehicle. As presented in the article, there are many models of intuitive
controllers that improve the efficiency of the operator's work, but there are still many aspects
that require improvement, development, or another approach to solve the problem. New
sensors, systems reflecting the original parameters of the vehicle, are increasing the
complexity of control systems and thus projects are becoming more expensive. Financial
issues are a barrier to rapid development, but allow you to rationally choose the best and
cheapest solutions for your application.
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V

NAUKI MEDYCZNE

1. KONSEKWENCJE ADMINISTRACYJNE I KARNE WOBEC OSÓB
UCHYLAJĄCYCH SIĘ OD SZCZEPIEŃ
Mgr Mieczysława Myszona – Tarnowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Colegium Medicum
E-mail: myszonatarnowska@ gmail.com
Szczepienie ochronne, wakcynacja - zabieg polegający na wprowadzeniu do krwi
organizmu żywego zabitych lub żywych bakterii chorobotwórczych o osłabionej zjadliwości,
w celu wytworzenia przeciwciał do likwidacji antygenów bakteryjnych w razie zaistnienia
infekcji ustroju; szczepienie powoduje długotrwałą odporność na określony antygen.
Szczepionka – preparat biologiczny imitujący naturalną infekcję i prowadzący do
rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego
kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem – bakterią lub wirusem.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Na czym polega
odporność poszczepienna, szczepienia.pzh.gov.pl, 16 października 2018.
1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Co to jest
szczepionka, szczepienia.pzh.gov.pl, 16 października 2018.
2. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Dlaczego
nabycie odporności poprzez szczepienie jest bezpieczniejsze niż choroba,
szczepienia.pzh.gov.pl, 16 października 2018.
3. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Co to są
niepożądane odczyny poszczepienne str. 2, szczepienia.pzh.gov.pl, 6 marca 2019.
W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem
Szczepień Ochronnych tzw. kalendarz szczepień, który jest co roku aktualizowany. Aktualną
wersję ogłasza w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny.
Dokument ten porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień
ochronnych szczepienia bezpłatne (tzw. obowiązkowe) realizowane w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat szczepienia odpłatne
(tzw. zalecane) - wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia
liczby zastrzyków, ale nierefundowane z budżetu państwa. Rodzice muszą zakupić
szczepionkę we własnym zakresie w punkcie szczepień lub w aptece na podstawie recepty
wystawionej przez lekarza.
Zarówno szczepienia bezpłatne (obowiązkowe), jak i odpłatne (zalecane) są
bezpieczne i skutecznie chronią przed zachorowaniem. O ich umieszczeniu w jednej z tych
dwóch grup decydują takie czynniki, jak częstość występowania choroby, jej ciężkość,
konsekwencje zachorowania oraz powikłania, a także - co bardzo ważne - koszt programu
powszechnego szczepienia dzieci i możliwości budżetu państwa (względy ekonomiczne).
Niektóre szczepienia odpłatne w Polsce, w innych krajach (zarówno należących do Unii
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Europejskiej, jak i na innych kontynentach) są finansowane przez państwo lub
ubezpieczycieli zdrowotnych.
W miarę możliwości finansowych systemu ochrony zdrowia, do obowiązującego
w Polsce programu szczepień są wprowadzane zmiany polegające na stopniowym
przesuwaniu szczepień z grupy odpłatnych do nieodpłatnych.
Szczepionki, jak wszystkie pozostałe współcześnie produkowane leki, są przed
dopuszczeniem ich do stosowania poddawane badaniom klinicznym. Badania te wykonywane
ponownie są przy wszystkich zmianach w ich składzie lub przed wprowadzeniem przez
producenta zmiany zaleceń dotyczących ich stosowania. Niezależnie od badań realizowanych
przez producentów szczepionek podobne badania kontrolne i epidemiologiczne wykonywane
są także przez krajowe lub międzynarodowe agencje odpowiedzialne za rejestrację leków oraz
dopuszczenie ich do stosowania. Bezpośrednimi realizatorami i koordynatorami tych badań są
cieszące się prestiżem i zaufaniem uczelnie i placówki badawcze. Przedmiotem tych badań są
zarówno bezpieczeństwo stosowania tych leków, w tym szczepionek, jak i ich skuteczność
terapeutyczna.
Przed każdym szczepieniem, zarówno obowiązkowym jak i zalecanym, zgodnie
z ogólnie obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych,
konieczne jest przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego Dopiero na podstawie
takiego badania, po stwierdzeniu braku przeciwwskazań medycznych do wykonania
szczepienia, możliwe jest podanie szczepionki.
Lekarz, kwalifikując pacjenta do szczepienia, kieruje się zapisami aktualnie
obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz charakterystyką danego produktu
leczniczego, czyli dokumentu opracowanego przez producenta szczepionki i zatwierdzonego
przez właściwą krajową lub międzynarodową agencję odpowiedzialną za rejestrację tego leku
Podania szczepionki dokonują w naszym kraju wyłącznie pielęgniarki legitymujące się
świadectwem ukończenia specjalistycznego kursu szczepień, dysponujące wieloletnim
doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Sprawność manualna pielęgniarek
pracujących w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej jest najlepszą gwarancją
minimalizacji ryzyka wystąpienia miejscowych odczynów poszczepiennych.
Zdecydowany sprzeciw budzą zatem próby podważania zaufania rodziców naszych
małych pacjentów do pracowników placówek podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej – lekarzy i pielęgniarek – zlecających i realizujących codziennie od lat
szczepienia ochronne już wielu pokoleń małych Polek i Polaków. Zarzuty stawiane przez
zwolenników medycyny naturalnej i innych alternatywnych teorii paramedycznych
o świadome i celowe działania na szkodę pacjentów, jest bardzo bolesne i wprowadzają
w błąd rodziców
Szczegółowe zasady realizacji szczepień ochronnych określa ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 5
i 17 ww. ustawy osoby przebywające na obszarze RP są obowiązane do poddawania się
obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W stosunku do osób małoletnich
odpowiedzialność za wykonanie tych szczepień spoczywa na rodzicach (opiekunach dziecka).
Obowiązkowi temu nie podlegają osoby przebywające w Polsce przez okres krótszy niż 3
miesiące, z wyjątkiem szczepień przeciwko wściekliźnie i tężcowi. Ustawowy obowiązek
poddawania się szczepieniom ochronnym nie oznacza przymusowego wykonania szczepienia
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z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. W trakcie wizyty lekarz powinien
poinformować rodziców (opiekunów dziecka) o ewentualnych niepożądanych odczynach
poszczepiennych oraz o odpowiedzialności z tytułu uchylania się od obowiązkowych
szczepień ich dziecka.
Jednakże lekarz nie wykona szczepienia jeżeli rodzic kategorycznie się nie zgadza.
Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta, czyli z zastosowaniem przymusu
bezpośredniego dopuszcza wprawdzie art. 36 ust. 1 ustawy o szczepieniach, ale tylko wobec
osoby chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. Pacjent ma prawo do wyrażenia
zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub jej odmowy, jeśli przepisy innych odrębnych
ustaw nie stanowią inaczej. Taka sytuacja ma miejsce przy wykonywaniu szczepień
ochronnych. Dlatego brak realizacji wykonania obowiązku szczepienia może powodować
powstanie określonych konsekwencji prawnych wobec osoby uchylającej się od obowiązku
(np. wymierzenie takiej osobie grzywny na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwe
organy zabezpieczające obowiązek wykonywania szczepień ochronnych). Jednak wielu
rodziców próbowało podjąć polemikę z obowiązującymi w Polsce ustawami dotyczącymi
szczepień ochronnych. Dużą wagę należy przywiązywać do wyroku wydanego przez Sąd
Administracyjny w Białymstoku. Informacje o wyroku tego sadu Rzecznik Praw Pacjenta.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia
2013 r., obowiązek rodziców poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom jest w Polsce
obowiązkiem prawnym. Zwolnić z tego obowiązku mogą jedynie konkretne
przeciwwskazania lekarskie do szczepienia dziecka. Jednocześnie sąd wskazał (wyrok WSA
w Białymstoku z 16.04.2013 r., sygn. akt II SA/Bk 18/13), że w przypadku obowiązkowych
szczepień ochronnych wyłączone jest uprawnienie pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie
określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Sąd podkreślił, że
„zaniechanie poddania się obowiązkowemu szczepieniu, mimo zastosowania środków
egzekucji administracyjnej, rodzi odpowiedzialność karnoadministracyjną, przewidzianą art.
115 par. 1 kodeksu wykroczeń.
Dodatkowo wyrok Sądu odnosi się do zastosowania klauzuli sumienia
w szczepieniach ochronnych. W wyjaśnieniu sądu można przeczytać „Ustawowy obowiązek
szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli sumienia, tj.
uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu z powołaniem się
na art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Dziecka
Dz.U Z 2009r.Nr 52, poz. 417 ze zm.”
Szczegółowo kwestię szczepień reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18
sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. W paragrafie drugim
przedstawione zostały jednostki chorobowe objęte obowiązkiem szczepień. Zgodnie z ustawą
brzmi następująco:
§ 2. Obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakaźne:
1) błonica;
2) gruźlica;
3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;
4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
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5) krztusiec;
6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);
7) odra;
8) ospa wietrzna;
9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);
10) różyczka;
11) tężec;
12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;
13) wścieklizna.
Zgodnie z rozporządzeniem uodpornieniu poprzez szczepienia podlegają dzieci
w różnym wieku, głównie pacjenci małoletni, czyli takie osoby za które decydują rodzice,
bądź opiekunowie prawni. Decydują oni o swoich biologicznych dzieciach bądź
przysposobionych w kwestii zdrowia, oraz świadczeń zdrowotnych. Tak jak decyzje za
małoletnie dzieci podejmują rodzice czy opiekuni prawni, również ponoszą oni
konsekwencje, oraz sankcje karne za uchylanie się od obowiązku szczepień ochronnych.
Kolejną cenną wskazówką jest Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
1 sierpnia 2013 r. II OSK 745/ 12. „Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom
ochronnym wynika z mocy przepisów ustawowych, nie ma zatem podstawy prawnej do jego
konkretyzacji w formie decyzji administracyjnej. Wynikający z przepisów obowiązek
poddania szczepieniu ochronnemu jest bezpośrednio wykonalny. Jego niedochowanie
aktualizuje obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, którego rezultatem będzie
poddanie dziecka szczepieniu ochronnemu”. Wynika z tego, że obowiązek szczepień wynika
z ustawy i nie ma konieczności wydawania żadnej decyzji administracyjnej obligującej
rodzica do szczepień ochronnych. Nie realizowanie tego obowiązku przez rodziców czy
opiekunów prawnych będzie skutkowało nałożeniem sankcji administracyjnych,
a w końcowym etapie karnych.
Jak wynika z Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą
w Poznaniu z dnia 11 września 2013r. II SA/PO 711/ 13. „To wojewoda jest organem
właściwym do prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,
wynikających zarówno z wydanych przez siebie rozstrzygnięć indywidualnych decyzji,
postępowań, jak i obowiązków niepieniężnych wynikających wprost z mocy przepisów
prawa”. Środkiem egzekucji o charakterze nie pieniężnym jest np. nałożenie grzywny w celu
przymuszenia wykonania tego obowiązku (poddania małoletniego dziecka szczepieniu
ochronnemu). Zgodnie z obowiązującymi zasadami, które są określone w Ustawie
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywna może być nałożona w celu
przymuszenia wielokrotnie.
Zgodnie z rozporządzenie istnieją wyjątki, zwolnienia od szczepień ochronnych jak
przedstawiono w paragrafie czwartym:
§ 4. Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które
wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w zakresie wymaganym
w rozporządzeniu i posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od
wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu
utrzymywania się odporności.
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Szczepienia ochronne prowadzone są zgodnie z kalendarzem szczepień wynika to
z paragrafu piątego Rozporządzenia Ministra:
§ 5. Obowiązkowe szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie
komunikatu, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
https://gis.gov.pl/zdrowie/prawa-pacjenta-w-aspekcie-szczepien-ochronnych/
Realizacja szczepień ochronny przez rodziców i opiekunów prawnych dziecka
obowiązku podania go szczepieniom ochronnym może być dochodzona w drodze egzekucji
administracyjnych, organem do tego kompetentnym będzie właściwy dla danego miejsca
zamieszkania dziecka wojewoda.
Wnioski do wojewody o nałożenie grzywny są kierowane przez powiatowych
inspektorów sanitarnych. Wcześniej próbują oni nakłonić rodziców do przyprowadzenia
dzieci na szczepienie, wysyłając do nich stosowne pisemne wezwania.
Ukarani rodzice otrzymują pocztą postanowienie od wojewody, które zawiera
wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w określonym terminie wraz z pouczeniem, że
w przypadku nie zapłacenia w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji.
To oznacza, że możliwe będzie zajęcie konta bankowego rodzica czy jego
wynagrodzenia i pobranie odpowiedniej sumy. Ponadto, w postanowieniu znajduje się
wezwanie do wykonania obowiązku zaszczepienia dziecka w określonym terminie,
z zagrożeniem, że w razie niewykonania tego polecenia będą nakładane dalsze kary w tej
samej lub wyższej kwocie.
Rodzice mają prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie
prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie
o nałożeniu kary pieniężnej.
Grzywna od wojewody to jednak nie jedyna sankcja na rodziców uchylających się od
obowiązkowych szczepień dzieci. Odmowa poddania dziecka szczepieniu, mimo
zastosowania środków egzekucji administracyjnej, jest bowiem wykroczeniem, o czym mówi
art. 115 Kodeksu wykroczeń.
Innym zasadą podlegają szczepienia przeciw gruźlicy. Odmowa wykonania takiego
szczepienia jest obwarowana i podlega sankcja z kodeksu wykroczeń, czyli z obszaru prawa
karnego. Zgodnie z art. 115 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń
„Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się
obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej
albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie gruźlicy, choroby
wenerycznej lub leczeniu gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej podlega
karze grzywny, albo karze nagany”. W paragrafie 2 czytamy, iż tej samej karze podlega ten,
kto sprawuje pieczę nad osoba małoletnią lub bezradna, pomimo zastosowania środków
egzekucji administracyjnej nie poddaje się szczepieniu ochronnemu lub badaniu”.
Wielu prawników interpretowało przepisy dotyczące szczepień ochronnych,
a zwłaszcza konsekwencji prawnych ich unikania.
Jak wskazuje adwokat Marcin Kostka - konsekwencją ewentualnego uchylania się od
obowiązku szczepień jest możliwość nałożenia na osobę uchylającą się kary pieniężnej
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w ramach procedury administracyjnej, tj. w trybie art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organem egzekucyjnym jest w tej sytuacji
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, który odpowiada za wszczęcie postępowania
oraz nadzoruje jego przebieg. Jest to jedna z prawnych możliwości egzekwowania obowiązku
szczepień. Dodatkowo w ramach tej samej procedury na osoby uchylające się od obowiązku
może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia wykonania obowiązku na podstawie art.
119 wspomnianej ustawy. Nie jest to oczywiście jednoznaczne z tym, że szczepienia są
przymusowe, grzywna jest całkowicie odrębnym narzędziem prawnym, które ma zapewnić
wykonanie obowiązku. W przypadku procedury zmierzającej do nałożenia grzywny,
odpowiednim organem jest właściwy miejscowo Wojewoda. Grzywna jest nakładana
w formie decyzji, może być za to nakładana wielokrotnie. Oczywiście od decyzji wojewody
przysługuje odwołanie w postaci tzw. zarzutów.
Prawo przewiduje jeszcze jedną możliwą sankcję, która może być bardziej dotkliwa
od kary finansowej. Mianowicie rodzice, którzy uchylają się od obowiązku szczepienia
swoich dzieci, mogą zostać poddani kontroli ze strony sądu opiekuńczego. Sąd z urzędu może
wszcząć postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej takim rodzicom. W czasie
postępowania sąd będzie badał, czy brak zgody rodziców na szczepienie jest równoważny
z dobrem dziecka.
Liczba nieszczepionych osób w Polsce drastycznie rośnie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny gromadzi
informacje dotyczące liczby osób uchylających się od szczepień obowiązkowych. Liczba ta
jest odnoszona do osób podlegających szczepieniom w danym roczniku. Obejmuje dzieci
i młodzież do 19. roku życia podlegające szczepieniom wg obowiązkowego Programu
Szczepień Ochronnych.
Z danych tych wynika niepokojąca tendencja. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie
wzrosła bowiem liczba osób uchylających się od szczepień, co uwidacznia poniższa tabela:
Tabela 1. Liczba osób w wieku do 19 lat uchylająca się od obowiązku szczepień
ochronnych

Lata
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych
3437
4689
5430
7248
12 681
16 689
23 147
30 090
40 342

W 2017 roku odnotowano zatem ponad 4-krotnie więcej odmów szczepień niż 5 lat
temu. Z czego to wynika?
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Zdaniem socjologa Patryka Madeńskiego w dobie social mediów,
rozprzestrzeniających się fake newsów, temat szczepień dzieci budzi dużą polaryzację
w społeczeństwie. Możemy znaleźć bardzo dużo opinii, zarówno ekspertów jak i pseudoekspertów na dany temat, ludziom, którzy z tematem zapoznają się pobieżnie, trudno odróżnić
wtedy, kto jest kim. Właśnie dlatego, pomimo obalenia wielu tez, temat ten ciągle jest na
tapecie – argumentuje. Dalej wskazuje, że drugim istotnym czynnikiem jest to, iż
w społeczeństwie jest duża tendencja do kwestionowania dorobku naukowego - najczęściej
wynika to z błędów popełnianych przez lekarzy. Skoro w tym środowisku, które
charakteryzuje się dużym poparciem społecznym, dochodzi do pomyłek, nie jest nieomylne,
analogicznie może wyglądać sytuacja w ich pracach badawczych.
Z kolei Izabela Szczepaniak, psycholog, wykładowca na uniwersytecie Vistula,
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Elfiki uważa, że społeczeństwo nie poddaje
się potulnie woli autorytetów, chce po prostu mieć wybór. Każdy rodzic chce, aby jego
dziecko było zdrowe. Historie chorych dzieci, dodatkowo nagłaśniane przez media, wywołują
żal, ogromny smutek, czasem i złość, czyli silne emocje, które wpływają na to, że na długo
pozostają w naszej głowie, nawet jeśli występują rzadko, bez trudu sobie o nim
przypominamy… i nagle po drugiej stronie barykady mamy grono osób zalęknionych
o zdrowie swoich dzieci! I obie strony wymagają zrozumienia i wsparcia – wskazuje Izabela
Szczepaniak.
Bibliografia :
1) Bernatowska E., Grzesiowski P. (2016). Szczepienia ochronne. s. 10- 35. Warszawa.
PZWL.
2) Denes A. (2014). Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia, s.237-252.
Warszawa. ABC a Wolters Kluwer business.
3) Mrożek- Budzyn D. (2016). Wakcynologia praktyczna, s. 13-36, 184-194, &- medika
press.
4) Obuchowicz A. (2016). Badania w pediatrii. s.50-60. Warszawa. PZWL.
5) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób u ludzi Dz. U. 2019 POZ. 1239.
6) Ślusarska B., Marcinowicz L., Koncka K. (2019). Pielęgniarstwo rodzinne i opieka
środowiskowa, s.50-64, 174-181. Warszawa. PZWL.
Wykaz stron internetowych:
7) https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1418503,nieszczepienie-dzieci-sankcjekary-szkoly-przedszkola-rodzice.html
8) https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1418503,nieszczepienie-dzieci-sankcjekary-szkoly-przedszkola-rodzice.html
9) http://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/obowiazujace-akty-prawne-dotyczace-szczepien/
10) https://parenting.pl/szczepienie-dzieci-konsekwencje-prawne-grozace-rodzicom
11) https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/zaszczep-swoje-dziecko/944-szczepieniaochronne-wiedziec-wiecej
12) https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/organizacja-szczepien/52627,kalendarz-szczepien
509

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

13) https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochronysrodowiska/szczepienie-ochronne.

510

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

2. DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
Anna Maria Dobosiewcz, Ewelina Litwa, Gracjan Różański, Paulina Miętkowska
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Wydział Nauk o Zdrowiu
Koło Naukowe Fizjologii Wysiłku Fizycznego
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
1. Wstęp
Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) jest jedną z najczęściej spotykanych neuropatii
w obrębie kończyny górnej. Występuje w okolicy nadgarstka. W wyniku wzrostu ciśnienia
w obrębie kanału nadgarstka dochodzi do uciśnięcia nerwu pośrodkowego,
co w rezultacie prowadzi do pojawienia się różnych objawów charakterystycznych dla tego
schorzenia. Objawami zespołu cieśni nadgarstka są: ból, drętwienia oraz parestezje
w obszarze ręki i nadgarstka. Typowym symptomem dla tego zespołu są bóle nocne, które
wybudzają chorych ze snu. W okresie zaawansowania choroby pojawia się zanik mięśni kłębu
kciuka, upośledzenie czucia dotyku i czucia temperatury oraz zaburzenia sprawności ręki.
Zespół cieśni nadgarstka zalicza się do jednych z chorób zawodowych związanych
z przeciążeniem układu mięśniowo szkieletowego. Zawodowymi czynnikami ryzyka, które
prowadzą do tego schorzenia są: powtarzalność ruchów ręki, używanie dużej siły, wibracja,
wykonywanie ciągle tych samych ruchów oraz niekomfortowa pozycja, która obciąża staw
nadgarstkowy. Oprócz powyższych czynników, które prowadzą do wystąpienia zespołu cieśni
nadgarstka wyróżnia się między innymi zmiany pourazowe, zmiany naczyniowe, choroby
reumatyczne, zmiany hormonalne, ale również otyłość. Celem pracy jest ukazanie metod
diagnostycznych ZCN oraz ogólne przedstawienie form leczenia tej choroby.
2. Metody diagnostyczne
Diagnostykę zespołu cieśni kanału nadgarstka, tak jak w każdym innym schorzeniu,
rozpoczyna się od dobrze zebranego wywiadu. Pozyskanie wiadomości od pacjenta dotyczące
bólu, jego charakteru, umiejscowienia, promieniowania oraz stopnia nasilenia w ciągu doby
są bardzo pomocne w postawieniu odpowiedniego rozpoznania bądź usprawnienia dalszej
diagnostyki. Następnie przeprowadza się badanie przedmiotowe oraz badania dodatkowe.
Badanie przedmiotowe opiera się na różnego rodzaju testach prowokacyjnych,
czynnościowych, diagnostyce odczuwania bólu oraz czynności ręki.
3. Badania dodatkowe w diagnostyce ZCN
Do badań dodatkowych w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka zalicza się: EMG,
USG, ENG, MRI oraz RTG [Dzierżanowski, Skrzyński, Buczek, 2008].
W skład badania elektrofizjologicznego wchodzi elektromiografia (EMG) oraz
elektroneurografia (ENG). Powyższe badanie jest bardzo dobrą metodą rozpoznania oraz
stopnia zaawansowania zespołu cieśni kanału nadgarstka. Elektromiografia to badanie
polegające na wbiciu igieł w dany mięsień, które rejestrują potencjały, prędkość
przewodzenia nerwu oraz aktywność elektryczną, które rejestrowane są w skurczu
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i spoczynku badanego mięśnia. W zespole cieśni nadgarstka dochodzi do zahamowania
przewodzenia w obrębie nadgarstka do mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka bądź
nieprawidłowego przewodzenia przynajmniej na jednym palcu. Włókna czuciowe
i ruchowe nieprawidłowo funkcjonują w przypadku zaawansowania schorzenia, natomiast
w początkowej fazie choroby zaburzenie dotyczy tylko włókien czuciowych, tak więc badanie
neurofizjologiczne
umożliwia
określenia
stopnia
zaawansowania
schorzenia.
Elektromiografia jest pomocna w przypadku rozróżniania zespołu korzeniowego bądź
schorzenia mięśni [Biernawska, Pierzchała, 2011; Dzierżanowski i in., 2008; Kmieciak,
Krekora, 2007].
Kolejnym bardzo pomocnym w diagnozowaniu zespołu cieśni nadgarstka jest
ultrasonografia (USG). W ostatnim czasie określa się, że ultrasonografia jest badaniem tak
samo skutecznym, a nawet lepszym niż badanie EMG. Jest to badanie nieinwazyjne
i bardziej przyjazne dla pacjentów. Ogromnym plusem tego badania jest możliwość
pokazania w sposób dynamiczny w nerwie pośrodkowym, który jest uciśnięty, zmian
jakościowych oraz ilościowych. USG umożliwia ocenę tkanek, które otaczają nerw
pośrodkowy oraz odrębności anatomiczne, które mogą przyczyniać się do wystąpienia
zespołu cieśni nadgarstka. Inna zaletą tego badania jest również odnalezienie zmian
patologicznych, które mogą wpłynąć na podniesienie ciśnienia wewnątrz kanału. Dzięki USG
możliwa jest dokładna lokalizacja oraz obszar ucisku na nerw pośrodkowy, który występuje
w obrębie kanału nadgarstka [Kapuściska, Urbanik, Ślęczka, 2013; Nowak, Jethon, 2009].
Badania RTG i MRI kręgosłupa pomagają w diagnostyce, dzięki tym badaniom
można wyjaśnić, czy przyczyna zaburzeń nie jest związana z schorzeniem rdzenia kręgowego
bądź kręgosłupa. MRI szyjnego odcinka kręgosłupa obrazuje zmiany, które wywołują nacisk
na korzenie nerwów rdzeniowych [Dzierżanowski i in., 2008].
4. Badanie przedmiotowe
Bardzo pomocnym elementem diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka jest wykonanie
testów prowokacyjnych, których celem jest wystąpienie lub wzmożenie objawów
charakterystycznych dla uciśnięcia nerwu pośrodkowego. Testy powinny wywoływać
negatywne uwarunkowania anatomiczne w okolicy kanału nadgarstka, które prowadzą
do pojawienia się parestezji i bólu. Wobec tego, zmierza się do wzrostu ciśnienia
w obrębie kanału, aby uzyskać ucisk na nerw pośrodkowy i w rezultacie doprowadzić
do wystąpienia objawów [Georgiew, 2007].
Do bardzo często używanych testów prowokacyjnych zalicza się [Georgiew, 2007]:
a) test Phalena - polega na tym, że pacjent zgina kończyny górne w stawach łokciowych
i opiera je na stole, tak aby przedramię znajdowało się w pionowo. Dochodzi do
pełnego, swobodnego zgięcia stawów promieniowo-nadgarstkowych pod wpływem
ciężaru ręki na czas 60 sekund (Ryc. 1 ).
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Rycina 1. Test Phalena (źródło własne)

Wyróżnia się 3 możliwości wykonania tego testu:
 pacjent wykonuje czynnie maksymalne zgięcie stawów promieniowo-nadgarstkowych
bez zastosowania siły,
 badający wykonuje bierne zgięcie dłoniowe nadgarstka osoby badanej i utrzymuje tą
pozycje około 30-40 sekund,
 pacjent wykonuje wzajemny napór dwóch grzbietowych części rąk i dzięki temu
trzyma zgięcie nadgarstków.
Wynik jest dodatni, gdy podczas wykonywania tego testu dochodzi do wystąpienia
bądź wzmożenia parestezji w obszarze unerwienia nerwu pośrodkowego.
b) Odwrócony test Phalena - polega na tym, że pacjent wykonuje czynnie wyprost
stawu promieniowo-nadgarstkowego oraz palców przez 120 sekund ( Ryc. 2).

Rycina 2. Odwrócny test Phalena (źródło własne)

513

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Tak jak w poprzednim teście, występują 3 warianty wykonania tego testu, a więc:
 badany układa na stole rękę po jej dłoniowej stronie i jednocześnie zwiększa wyprost
w stawie promieniowo- nadgarstkowym,
 pacjent układa ręce jak w modlitwie, czyli styka dłonie dwóch rąk oraz trzyma stawy
łokciowe i czynnie wykonuje wyprost nadgarstków,
 testujący wykonuje bierne zgięcie grzbietowe nadgarstka osoby badanej.
Wynik testu jest dodatni, gdy dojdzie do wystąpienia luz wzmożenia parestezji
w obszarze unerwienia nerwu pośrodkowego.
c) test Tinela - badany zgina łokieć od 0° do 30°, przedramię ułożone
w odwróceniu, a nadgarstek w pozycji pośredniej. Test polega na lekkim opukiwaniu
obszaru nadgarstka wzdłuż przebiegu nerwu pośrodkowego przez testującego.
Opukuje się krawędź więzadła poprzecznego i wykonuje się go w dwóch kierunkach:
od proksymalnej do dystalnej bądź od dystalnej do proksymalnej. Badający wykonuje
opukiwanie wskazującym lub środkowym palcem. Wynik testu jest dodatni, gdy
dojdzie do wystąpienia parestezji bądź efektu przechodzenia prądu do palców
unerwionych przez nerw pośrodkowy.
d) test Durkana - badany zgina łokieć od 0° do 30°, przedramię ułożone
w odwróceniu, a nadgarstek i ręka w pozycji pośredniej. Testujący układa kciuki obu
dłoni nad kanałem nadgarstka badanego i wykonuje ucisk przez 30 sekund. Wynik
testu jest dodatni, gdy dojdzie do wystąpienia luz wzmożenia parestezji
w obszarze unerwienia nerwu pośrodkowego.
e) Provocative Test – badany układa przedramię w nawróceniu, a nadgarstek
w pozycji pośredniej bądź w lekkim zgięciu grzbietowym. Podczas wykonywania tego
testu badany musi mieć rozluźniona kończynę. W połowie pierwszej kości śródręcza,
badający układa „częściowo zgięte palce”- palec wskazujący oraz środkowy na stronie
powierzchniowej reki badanego. Palec 2 i 3 drugiej ręki testującego ułożone są na
dwóch kościach, które wchodzą w skład kości tworzących nadgarstek-kość
grochowata oraz trójgraniasta. Na grzbietowej powierzchni w obszarze kości
księżycowatej, umieszczone są kciuki obu rąk, które są ułożone jeden na drugim.
Badający uciska na powyższe kości. Wynik testu jest dodatni, gdy dojdzie do
wystąpienia lub wzmożenia bólu i zdrętwienia palca 1,2,3 oraz polowy 4 po
promieniowej stronie.
Testy prowokacyjne są bardzo pomocnym narzędziem diagnostycznym. Test Phalena,
Provocative oraz Durkana wykazują bardzo duża czułość, która wykazuje informacje
o liczbie pozytywnych wyników testu na sto badanych z zespołem cieśni nadgarstka.
Wskaźnik ten pokazuje możliwość wykrywania osób z ZCN. Jeżeli mała jest ilość osób
z fałszywie ujemnymi wynikami, wtedy test można uznać za czuły. Wraz ze wzrostem stopnia
objawów zespołu cieśni nadgarstka rośnie czułość testów. Test Tinela wykazuje najmniejsza
czułość, aby uznać ten test za dobre narzędzie diagnostyczne bez względu na nasilenie stopnia
ciężkości. Zakres czułości tego testu mieści się w granicach 37% do 66,7%. Natomiast
czułość testów Phalena, Durkana oraz Provocative sa bardzo podobne. Czułość powyższych
testów w zależności od stopnia nasilenia ciężkości ZCN mieści się w przedziale dla testu
Phalena: 63%- 97,3%; Durkana: 66,7%-93,1%, dla Provocative: 59,3%-92%. Powyższe trzy
testy wykazują bardzo wysoką czułość, dlatego też są bardzo pomocnym narzędziem
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w diagnozowaniu zespołu cieśni nadgarstka, szczególnie dla średniego, ciężkiego
i ekstremalnego jego stopnia [Georgiew, Otfinowska, Adamczyk 2008, 2009].
Oprócz testów prowokacyjnych stosowanych w diagnostyce zespołu cieśni
nadgarstka, wykorzystywane są również testy, które oceniają mięśnie kłębu kciuka,
wrażliwość czuciową oraz diagramy i formularze [Dwornik, Białoszewski, Korabiewska,
Wroński, 2007].
Testy, które oceniają wrażliwość czuciową [Dwornik i in., 2007]:
 test włókienkowy Semmesa-Weinsteina S-W,
 dwupunktowy test rozdzielczości czucia,
 ocena czucia wibracji za pomocą kamertonu,
 ocena czucia wibracji za pomocą wibrometru.
Test S-W, czyli test lekkiego dotyku, a głębokiego ucisku polega na tym, że do
opuszki kciuka, palca wskazującego i palca środkowego przykładane jest włókienko
o określonym nacisku. Do badania używa się pięciu włókienek, zaczynając od włókienka
2,83. Włókienko przytrzymuję się około 1-1,5 s, do chwili nie ugięcia się. Dalej trzyma się
przez 1-1,5 s i unosi się. Jeżeli przy zamkniętych oczach, badany wskazuje palec, który był
uciskany, test jest dodatni [Georgiew i in., 2008].
Dwupunktowy test rozdzielczości czucia jest testem polegającym na tym, że
badający przykłada do opuszki palca końcówki cyrkla i badany przy zamkniętych oczach ma
opisać co czuje. Test jest dodatni, kiedy wartość pomiędzy końcami cyrkla wynosi mniej niż
5-6 mm [Georgiew i in., 2008].
Ocena czucia wibracji przy pomocy kamertonu wykonuję się, przykładając
kamerton, który jest wprawiony w drgania ( 256 Hz ) do opuszki kciuka, palca wskazującego,
środkowego, a następnie palca małego. Jeżeli, zostanie zauważona asymetri pomiędzy
przyśrodkową, a boczną stroną ręki, test jest uznany za pozytywny [Georgiew i in., 2008].
Ocena czucia wibracji przy pomocy wibrometru polega na przyłożeniu wibrometru do
opuszki kciuka, palca wskazującego, środkowego i małego. Wibrometr wysyła różnej
częstotliwości drgania. Podczas oceny opuszek palców dochodzi do wzrostu amplitudy drgań,
aż do chwili przewyższenia progu czucia. Test jest dodatni, wtedy gdy zostanie zauważona
asymetria pomiędzy przyśrodkową, a boczną stroną ręki oraz gdy dojdzie do wzrostu
amplitudy drgań powyżej normy w opuszkach wyżej wymienionych palców [Georgiew i in.,
2008].
Do testów, które oceniają mięsnie unerwiane przez nerw pośrodkowy zalicza się
[Dwornik i in., 2007]:
 test butelki Luthy’ego,
 objaw cyrkla;
 test mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka,
 zanik mięśni kłębu kciuka.
Test butelki Luthey'ego polega na tym, że badany obejmuję butelkę pomiędzy
palcem II, a palcem 1. Test jest pozytywny w przypadku porażenia mięśnia krótkiego kciuka
tzn., że badany nie może chwycić butelki, tak aby była objęta na całym swoim obwodzie
[Dzierżanowski i in., 2008; Georgiew i in., 2008].
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Objaw cyrkla jest testem polegającym na dotknięciu kciukiem do palca małego. Test
jest dodatni wtedy, gdy palec I nie łączy sie z palcem V oraz dochodzi do dysfunkcji
przeciwstawiacza palca I [Dzierżanowski i in., 2008; Georgiew i in., 2008].
Test mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka podczas tego badania, badany
wykonuje odwodzenie palca 1, natomiast badający stawia opór. Wynik dodatni występuję,
gdy siła mięśnia jest różna w porównaniu z drugą ręką [Georgiew i in., 2008].
Zanik mięśni kłębu kciuka polega na ocenie wzrokowej, dzięki której stwierdza się
obniżenie wielkości, objętości oraz masy mięsni [Georgiew i in., 2008].
Użycie metod diagnostycznych takich jak: testy prowokacyjne, testy oceniające
wrażliwość czuciowa (test włókienkowy, ocena czucia wibracji przy pomocy wibrometru lub
kamertonu) oraz testy oceniające mięśnie unerwiane przez nerw pośrodkowy prowadzą
[Dwornik i in., 2007]:
• usprawnienie postawienia diagnozy zespołu cieśni nadgarstka,
• usprawnienie podjęcia leczenia specjalistycznego,
• usprawnienie prowadzenia badań, które określają liczbę zachorowalności na tą
chorobę,
• wzrost czułości diagnozy tej neuropatii.
5. Leczenie
Amerykańska Akademia Neurologiczna z 1993r twierdzi, że po wykorzystaniu
wszystkich możliwych sposobów leczenia zachowawczego, powinno zdecydować się na
leczenie operacyjne. Stopień nasilenia objawów, uszkodzenie nerwu pośrodkowego oraz
choroby współistniejące decydują o wyborze metody leczenia operacyjnego lub
zachowawczego. Szacuje się, że u 82% pacjentów z ZCN zachowawcze metody przynoszą
pozytywne wyniki. Natomiast po 12 miesiącach u większości dochodzi do nawrotu
schorzenia u około 80% przypadków [Szyluk, 2004].
Wśród metod leczenia zachowawczego można wymienić szynę dłoniową, która
ustawia nadgarstek w pozycji zerowej. Unieruchomienie nadgarstka w szynie w pozycji
pośredniej zapobiega podwyższeniu ciśnienia w kanale nadgarstka, redukuje siły ściskające
w obszarze tunelu oraz zapobiega drażnieniu nerwu, a przez to dochodzi do osłabienia
uciążliwych symptomów. Stosowanie iniekcji steroidowych, niesteroidowych leków
przeciwzapalnych - NLPZ powoduje zminimalizowanie obrzęku i reakcji zapalnej obrębie
kanału. Wśród metod leczenia zachowawczego często wykorzystuje się zabiegi fizykalne
takie jak: galwanizacja, laser, jonoforeza, ultradźwięki, oraz zmienne pole magnetyczne
niskiej częstotliwości [Kmieciak, Krekora, 2007].
Leczenie farmakologiczne oraz fizykoterapeutyczne ma działanie uśmierzające ból,
przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz powoduje polepszenie przewodnictwa nerwu
pośrodkowego, co prowadzi do osłabienia objawów ZCN [Dzierżanowski i in., 2008].
Pozytywne
wyniki
leczenia
zachowawczego
dają
również
metody
kinezyterapeutyczne. Spośród tych metod stosuje się: neuromobilizację nerwu pośrodkowego,
automasaż, manipulację, jogę oraz ćwiczenia zmniejszające tarcie ścięgien [Kmieciak,
Krekora, 2007].
Ogromne znaczenie ma profilaktyka zespołu cieśni nadgarstka. Konieczne jest
wykluczenie bądź zmniejszenie czynników ryzyka ZCN. Bardzo ważna jest ergonomia pracy,
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czyli utworzenie i przekształcenie stanowiska pracy wykluczającego przyczyny, które
prowadzą do powstania neuropatii [Kmieciak, Krekora, 2007].
Do najważniejszych zasad ergonomii pracy należą [Kmieciak, Krekora, 2007]:
 unikane
przesadnych
ruchów
zgięcia,
odwodzenia,
przywodzenia
i wyprostu w nadgarstku,
 rozciąganie nadgarstków przed praca, w trakcie przerwy oraz przed wznowieniem
pracy,
 nadgarstki podczas pracy powinny być ułożone równolegle do podłoża
i do siebie, a stawy łokciowe zgięte do 90°,
 omijanie mocnego naciskania palcami o klawiaturę oraz omijanie mocnego trzymania
przedmiotów w rękach,
 ćwiczenia relaksacyjne nadgarstków.
W przypadku, gdy leczenie metodami zachowawczymi nie przynosi efektów,
konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Aktualnie wykorzystuje się dwie
metody leczenia chirurgicznego to jest: dekompresja otwarta oraz dekompresja endoskopowa
[Kmieciak, Krekora, 2007].
Dekompresja endoskopowa polega na przecięciu troczka zginaczy przy użyciu
endoskopu. Endoskopia dwuportalowa jest najczęściej wykorzystywaną metodą
w endoskopowym odbarczeniu nerwu. „ Pierwsze nacięcie znajduje się w odległości 1-2 cm
proksymalnie od linii nadgarstkowej dolnej, przyśrodkowo od łokciowego brzegu ścięgna
mięśnia dłoniowego długiego. Drugi portal znajduje się 3-4 cm dystalnie od linii
nadgarstkowej dolnej i jednocześnie w linii trzeciej przestrzeni międzypalcowej”. Nacięcia są
małe, mają ok. 1cm, dzięki temu szybko się zabliźniają [Dzierżanowski i in., 2008; Kmieciak,
Krekora, 2007].
Metoda dekompresji otwartej polega na tym, że nacięcie rozpoczyna się w linii
między kłębem, a kłębikiem, a dokładniej w jej połowie i przebiega w kierunku nadgarstka do
danego punku. Punktem tym jest miejsce przecięcia się dwóch linii-nadgarstkowej dolnej oraz
prowadzonej podłużnie przez palec serdeczny po stronie łokciowej. Czasami linia nacięcia
może być powiększona i może przebiegać do brzegu łokciowego mięśnia zginacza
promieniowego nadgarstka. Celem metody dekompresji otwartej jest przecięcie troczka
zginaczy, co prowadzi do odbarczenia nerwu pośrodkowego oraz plastyki troczka zginaczy
[Doleżal, 2003; Kmieciak, Krekora, 2007].
Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka jest najefektywniejszą metodą leczenia
tego schorzenia ze skutecznością ok. 80%. Zabiegi chirurgiczne przynoszą bardzo dobre
efekty oraz prowadzą do ustąpienia symptomów. Po kilkutygodniowej operacji pacjent jest w
stanie wrócić do normalnej aktywności. W niewielu przypadkach pacjenci po leczeniu
operacyjnym dalej odczuwają dolegliwości zespołu cieśni nadgarstka. Powikłania zabiegów
chirurgicznych przytrafiają się nieczęsto i na ogół dotyczą niepoprawnie poprowadzonej linii
nacięcia [Kmieciak, Krekora, 2007].
6. Podsumowanie
Zespół cieśni nadgarstka to schorzenie, z którym zmaga się dość spora grupa
pacjentów. Schorzenie charakteryzowane jest przez szereg licznych objawów, co może
ułatwiać postawienie diagnozy. Jednak niezbędne jest wykonanie szerokiej i szczegółowej
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diagnostyki, która umożliwi postawienie jednoznacznej diagnozy. Nie należy ograniczać się
jedynie do badań przedmiotowych, ale warto poszerzyć proces diagnozy o badania
dodatkowe, takie jak na przykład EMG. Właściwe postawienie diagnozy może
w znaczący sposób ułatwić zaplanowanie terapii, a co za tym idzie, podnieść jakość życia
osób zmagających się z zespołem cieśni nadgarstka.
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1. Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że poród jest jednym z wydarzeń najbardziej
emocjonujących i zapadających w pamięć w życiu kobiety. Jednak odczucia i emocje z nim
związane są różne dla różnych kobiet [1]. Fizyczny i nieodłącznym doznaniem związanym
z porodem fizjologicznym jest odczucie bólu. Jest to specyficzny rodzaj bólu, który świadczy
o prawidłowym postępie porodu. Nadaje mu rytm, pełni funkcję informacyjną, wpływa na
ekspresję emocji rodzącej oraz stymuluje produkcję i działanie hormonów [2].
W I okresie porodu odczuwanie bólu spowodowane jest rozciąganiem
się dolnego odcinka macicy oraz skracaniem i rozwieraniem ujścia szyjki macicy, natomiast
w II okresie porodu rozciąganiem części miękkich kanału rodnego oraz obniżania
się w nim części przodującej płodu [3]. Wielu z autorów zaznacza, że doznanie bardzo
silnego bólu podczas porodu może mieć niekorzystny wpływ na czynność skurczową mięśnia
macicy oraz stan matki i dziecka [4]. W dodatku negatywne doświadczenia podczas porodu
mogą wpływać na brak chęci posiadania kolejnego dziecka oraz zwiększać częstość
występowania depresji poporodowej [5]. Dlatego też wypracowano działania i metody
zmierzająco do zmniejszenia dolegliwości bólowych do poziomu akceptowalnego przez
rodzące. W licznych publikacjach naukowych, podczas badań prowadzonych z użyciem skali
VAS (visual analog scale) wykazano, że około 20 % rodzących ocenia bólu jako
„nie do wytrzymania”, a około 60 % jako „bardzo silny” [6]. Łagodzenie bólu podczas
porodu przechodziło różne postępy od 1847 roku, kiedy Simpson odkrył, że chloroform może
pomóc złagodzić ból odczuwany przez kobiety podczas porodu. Jego odkrycia nie spotkało
się z powszechną akceptacją ze względu na przekonania religijne i medyczne [7].
Metody łagodzenia bólu porodowego możemy podzielić na dwie grupy:
farmakologiczne i niefarmakologiczne. Do grupy tych pierwszych możemy zalicz:
znieczulenie przewodowe, blokadę nerwu sromowego, stosowanie analgezji wziewnej
czy opioidów. Natomiast do metod niefarmakologicznych zaliczamy: przezskórną
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elektrostymulację nerwów (TENS), akupunkturę, akupresurę, immersję wodną, masaż,
aromaterapię, przyjmowanie odpowiednich pozycji ciała, prawidłową technikę oddychania
czy aktywność ruchową [8]. Oprócz wymienionych metod nieodłącznym elementem
zapewniającym rodzącej poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie łatwiejszego urodzenia
dziecka jest wsparcie udzielane przez osobę bliską czy położną obecną przy porodzie [9].
Aktualnie w placówkach ochrony zdrowia poświęca się wiele uwagi przystosowania miejsca
porodu do potrzeb kobiet rodzących. Akceptujących potrzebę intymności, bezpieczeństwa
i obecności osoby towarzyszącej. Dzięki wykorzystaniu na salach porodowych piłek
szwajcarskich, drabinek, materacy i innych urządzeń umożliwiających aktywność fizyczną
szczególnie w I i II fazie porodu w znaczny sposób ułatwia przebieg porodu oraz pozwala
rozładować napięcie bólowe [10]. W I okresie porodu w celu relaksacji i zmniejszenia
dolegliwości bólowych stosuje się immersję wodną, czyli zanurzenie w wodzie
o temperaturze 34-37 stopni Celcjusza. Korzystnie wpływa to na układ nerwowy, odciąża
kręgosłup i miednicę oraz powoduje niewielkie rozszerzenie naczyń krwionośnych dzięki
czemu zwiększa natlenowanie mięśni [11].
Na każdym etapie porodu w przypadku jego postępu i regularnej czynności
skurczowej mięśnia macicy zastosować można metody farmakologiczne. Metody te natomiast
wymagają zaangażowania wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniej struktury
organizacyjnej oddziału. Brak wiedzy na temat przebiegu porodu i bólu porodowego może
wpłynąć na stosunek kobiety do metod łagodzenia bólu porodowego. Świadoma rodząca
może postrzegać ból jako pozytywny i dobry znak postępu porodu. Kobiety mogą nawet nie
wiedzieć, że ból można złagodzić oraz że istnieją metody jego łagodzenia [12].
Należy wspomnieć o tym, że zarówno edukacja jak i postępowanie w łagodzeniu
bólu porodowego w Polsce uwarunkowane jest przez Standard Opieki Okołoporodowej
wydany przez Ministerstwo Zdrowia. Pomimo dostępności i możliwości wyboru
odpowiedniej metody łagodzenia bólu porodowego, nadal problemem pozostaje
niewystarczająca świadomość kobiet na ten temat.
2. Materiały i metody
Celem badania było uzyskanie informacji na temat wiedzy kobiet dotyczącej metod
łagodzenia bólu porodowego, ich wykorzystania i wpływu na przebieg porodu.
Badanie zostało przeprowadzone na przełomie czerwiec - wrzesień bieżącego roku
za pośrednictwem Internetu i kwestionariusza ankiety własnej. Na portalu internetowym
www.google.com została elektroniczna wersja ankiety. Przyporządkowany do niej link
zamieszczono za zgodą na Facebooku w grupach skupiających kobiety w różnym okresie
reprodukcyjnym. Zastosowano ankietę własnego autorstwa, składającą się 23 pytań, dzięki
którym uzyskano informacje socjogeograficzne, jak również informacje na temat wiedzy
o metodach łagodzenia bólu porodowego. Wszystkie obliczenia statystyczne zostały
przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego kalkulacyjnego Exel 2013.
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3. Wyniki
Dane socjogeograficzne
W badaniu wzięło udział 406 kobiet. Najliczniejsza grupa respondentek stanowiła
grupa wiekowa w przedziale 30-35 lat (46,6%), następnie kolejno 24-30 lat (36,9%), powyżej
35 lat (14,3%) i 18-23 lata (2,2%). Najliczniejszą grupę, bo aż ponad połowę (56,6%)
stanowiły kobiety mieszkające w mieście powyżej 250 tys. mieszkańców, natomiast 13%
ankietowany deklarowało miejsce zamieszkania jako wieś. Najwięcej respondententek
zadeklarowało wykształcenie wyższe – 86,7%, a 12,1 % wykształcenie średnie. 35,3% kobiet
z grupy badanej ostatni poród odbyło w szpitalu III stopnia referencyjności opieki
położniczej, 31% w szpitalu II stopnia referencyjności, 33,7% w I stopniu. 63,8% grupy
badanej to kobiety, które posiadają jedno dziecko, 26,1% posiada dwójkę dzieci, a 10,1%
posiada 3 i więcej dzieci. 53,2% respondentek, to kobiety, które przebyły co najmniej jeden
poród drogami i siłami natury.
Wiedza na temat metod łagodzenia bólu porodowego
Na poziom wiedzy wpływa wiele czynników, jednym z nim jest źródło wiedzy, które
powinno być rzetelnym nośnikiem informacji. Z przedstawionego poniżej wykresy wynika
jakie źródła były wykorzystywane przez kobiety biorące udział w badaniu.

Najpopularniejszym źródłem wiedzy dla respondentek była szkoła rodzenia i Internet.
Prawie wszystkie, bo aż 91,1% kobiety, które wzięły udział w badaniu uważa, że ból
odczuwalny podczas porodu jest zjawiskiem fizjologicznym. Aż 66,5% grupy badanej wie, że
Standard Opieki Okołoporodowej wydany przez Ministerstwo Zdrowia reguluje możliwość
skorzystania z metod łagodzenia bólu porodowego.
97,5% kobiet, które wzięły udział w badaniu potwierdza fakt istnienia metod
łagodzenia bólu porodowego. 85% grupy badanej deklaruje znajomość pozycji wertykalnych,
ale już tylko 60,1% uważa, że zmiana pozycji na spionizowaną wpływa korzystnie na
przebieg porodu i zmniejsza dolegliwości bólowe odczuwane w czasie czynności skurczowej
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mięśnia macicy. Dla 96% respondentek w czasie porodu istotne jest wsparcie osoby
towarzyszącej.
Poniżej przedstawione wykresy ukazują zakwalifikowanie przez grupę badawczą
poszczególnych sposobów łagodzenia bólu porodowego do odpowiednich grup, czyli do
metod niefarmakologicznych i farmakologicznych.

Okazuje się, że jeśli zapytamy o potencjalną szkodliwość metod łagodzenia bólu
porodowego na noworodka i przebieg porodu to w przypadku metod niefarmakologicznych
90,6% respondentek uznaje je za zupełnie bezpieczne i nie mające wpływu ani na stan
dziecka ani na przebieg porodu, natomiast aż 67,5% kobiet z grupy badanej uznaje, że metody
farmakologiczne mają niekorzystny wpływ na przebieg porodu i stan noworodka. Natomiast
44,3% ankietowanych uznało, że zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego w czasie
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porodu może zwiększyć prawdopodobieństwo ukończenia ciąży cięciem cesarskim. Wyniki te
zostały przedstawiona na wykresie poniżej.

Grupa badana charakteryzuje się dość niską wiedzą na temat zastosowania analgezji
wziewnej i wykorzystania podtlenku azotu w czasie porodu, jako metody łagodzenia bólu
porodowego. Aż 50,2% respondentek nie wie i nie słyszało nigdy o takim sposobie
zwalczania bólu porodowego.
Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące odpowiedzi na pytanie odnośnie korzyści
jakie wypływają z zastosowania metod łagodzenia bólu porodowego.

Zdecydowana większość respondentek uważa za główne korzyści zmniejszenie
dolegliwości bólowych i zwiększenie zadowolenia z przebiegu porodu, a co za tym idzie
łatwiejszy i szybszy poród.
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4. Podsumowanie
Na przebieg porodu fizjologicznego duży wpływ mają kompetencje personelu
medycznego, ale wiedza pacjentek na temat przebiegu porodu i metod łagodzenia bólu
porodowego jest jedną z głównych determinantów wspólnego sukcesu. Znajomość
poszczególnych okresów porodu i czasu ich trwania wpływa na lepszą współpracę
z personelem medycznym oraz na poczucie bezpieczeństwa ze strony rodzącej. Jak wynika
z przeprowadzonego badania źródłem wiedzy, z którego najczęściej korzystały kobiety jest
szkoła rodzenia i Internet. Podobne wyniki dotyczące głównego źródła wiedzy w swoich
badaniach ukazała Doroszewska A. i Dmoch- Gajzlerska E: Internet był źródłem wiedzy
o prawidłowym przebiegu porodu i metodach łagodzenia bólu porodowego dla 80%
ankietowanych [13]. W przeprowadzonych przez Puszczałowskiej- Lizis E. badaniach
zauważono natomiast, że pierwiastki, które uczestniczyły w zajęciach Szkoły Rodzenia
najchętniej korzystały z wiedzy położnych [14]. W dzisiejszych czasach bardzo dużą uwagę
zwraca się na możliwość skorzystania z dowolnej pozycji w czasie porodu, pozycje
wertykalne i ruch wykorzystywane są jako metody łagodzenia bólu porodowego.
W badaniach przeprowadzonych w 2014 roku na temat edukacji kobiet ciężarnych
przedstawiono, że 57,14% kobiet uznało wybór pozycji do porodu za kwestię indywidualną
[15]. Literatura, która została przeanalizowana wykazała, iż kobiety które uczestniczyły
w edukacji prowadzonej przez Szkoły Rodzenia były zdecydowanie lepiej przygotowane
merytorycznie, a zdobyta wiedza wpłynęła korzystnie na przebieg porodu i satysfakcję oraz
zwiększyła ich świadomość [14]. Natomiast brak zależności pomiędzy poziomem wiedzy na
temat połogu a uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych Szkoły Rodzenia w prowadzonych
badaniach wykazała Kazimierczak i wsp. [16]. Dzięki znajomości metod łagodzenia bólu
porodowego, kobieta może sama dobrać odpowiedni sposób dla własnych potrzeb i zgodny
z przekonaniami. Oczywiście należy pamiętać o tym, że dostępność poszczególnych metod
uzależniona jest od referencyjności szpitala, w którym odbywa się poród. Przeprowadzone
badania ukazało, że większość kobiet doskonale odróżnia metody farmakologiczne od
niefarmakologicznych. Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez Chudobiny i wsp.
przedstawiono, że najbardziej znanymi metodami łagodzenia bólu porodowego są ćwiczenia
na piłce, masaż, immersja wodna i ćwiczenia oddechowe [17]. Do podobnych wniosków
doprowadziły badania wykonane przez Król i wsp., które za najbardziej znane metody
przestawiły ćwiczenia oddechowe, wykorzystanie piłki, masaż, zastosowanie immersji
wodnej oraz środki farmakologiczne [18]. Ciekawym zjawiskiem okazuje się fakt, że według
badań przeprowadzonych przez Majchrzaka i wsp. uczestniczki edukacji prowadzonej przez
Szkoły Rodzenia wykazują znacznie większy odsetek kobiet znających poszczególne metody
łagodzenia bólu porodu i ich wpływ na przebieg porodu w stosunku, do kobiet które nie
uczestniczyły w zajęciach [19].
Okazuje się, że pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa, odpowiedniej
dostępności do sprawdzonych źródeł wiedzy, informacje, które posiadają kobiety na temat
metod łagodzenia bólu porodowego są niewystarczające. Niestety wiele kobiet w okresie
rozrodczym uznaje, że nie potrzebuje dodatkowej wiedzy a najlepszym źródłem informacji
jest Internet. Dlatego też, tak istotna jest rola edukacji prowadzone przez wykwalifikowany
personel.
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1. Wstęp
Tkanka tłuszczowa pełni trzy kluczowe funkcje w organizmie: energetyczną,
izolacyjną i amortyzacyjną. Dodatkowo jest bardzo dobrym źródłem wody metabolicznej.
Ponadto adipocyty syntetyzują wiele hormonów, które mają znaczenie w procesach
fizjologicznych oraz w patologii. Zaburzenia funkcjonowania tej tkanki prowadzą do rozwoju
m.in. otyłości, cukrzycy, zespołu metabolicznego, chorób serca, zmian naczyń krwionośnych
oraz zespołu policystycznych jajników. Masa tkanki tłuszczowej może ulegać zmianie pod
wpływem licznych czynników np. nieprawidłowej diety oraz wysiłku fizycznego (MurawskaCiałowicz, 2017, Myrda i in., 2010).
2. Procesy fizjologiczne i budowa tkanki tłuszczowej
Tkanka tłuszczowa stanowi rodzaj tkanki łącznej właściwej. Składa się z komórek –
głównie adipocytów oraz substancji międzykomórkowej – ECM (extracellular matrix) (Zabel,
2013). Obecne w niej są również preadipocyty, fibroblasty, leukocyty, monocyty, makrofagi,
komórki śródbłonka oraz subpopulacje komórek macierzystych określanych jak komórki SVF
(stromal vascular fraction). Wszystkie komórki mają znaczenie w fizjologii i patofizjologii tej
tkanki (Murawska-Ciałowicz, 2017). Równie ważną rolę stanowi substancja
międzykomórkowa, która jest bogata w włókna kolagenowe i fibronektynę (Divoux
i Clément, 2011).
Oprócz funkcji magazynu energetycznego, izolatora termicznego i amortyzatora
w urazach mechanicznych tkanka tłuszczowa jest aktywnym organem endokrynnym
syntetyzującym czynne biologicznie peptydy zwane adipocytokinami. Odkrytą w 1994 roku,
jedną z najlepiej poznanych i stanowiących fundament w zrozumieniu patofizjologii
i leczeniu otyłości jest leptyna (Farr, Gavrieli, Mantzoros, 2015). Jej funkcją jest kontrola
homeostazy energetycznej poprzez wpływ na metabolizm węglowodanów i lipidów (hamuje
glukoneogenezę w wątrobie, zwiększa transport glukozy do mięśni szkieletowych, obniża
stężenie glukozy we krwi oraz poprawia insulinowrażliwość tkanek obwodowych). Dostarcza
informacji o stanie energetycznym ustroju do podwzgórza, wpływając na ośrodki głodu
i sytości (Zabel, 2013).
3. Adipogeneza
Zwiększenie objętości tkanki tłuszczowej może przebiegać za pomocą dwóch
procesów – hipertrofii, która polega na zwiększeniu rozmiaru komórek lub hiperplazji, czyli
zwiększeniu ilości komórek. Drugi z procesów jest zwany inaczej adipogenezą. Polega on na
rekrutacji nowych komórek tłuszczowych z puli niezróżnicowanych komórek macierzystych
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(Lefterova i Lazar, 2009). Preadipocyty stanowią wielopotencjalne mezenchymalne komórki
pnia, które są zdolne do różnicowania się w adipocyty, komórki mięśniowe, chondrocyty i in.,
co czyni je komórkami, które można wykorzystać jako komórki macierzyste do regeneracji
uszkodzonych struktur np. tkanki kostnej (Locke, Windsor, Dunbar, 2009; Planat-Benard i in.,
2004; Zhang i in., 2015).
Niedawne badania sugerują, że preadipocyty mogą się różnicować w kierunku
makrofagów, komórek endothelium, kardiomiocytów (Pellegrinelli, Carobbio, Vidal-Puig,
2016), co mogłoby posłużyć w terapii komórkowej. Badania in vitro wskazują, że
substancjami uruchamiającymi mechanizm różnicowania mezenchymalnych komórek
macierzystych na drogę adipogenezy są: insulina, IBMX (3-izobutyl-1-metyloksantyna),
deksametazon, rozyglitazon, indometacyna i wiele innych (Musri, Gomis, Párrizas, 2007;
Musri i Párrizas, 2012; Zhang i in., 2015). W wyniku działania wyżej wymienionych
dochodzi do przekształcenia komórek wrzecionowatych w sferyczne. Dodatkowo, zmienia się
ich cytoszkielet, ich wnętrze wypełnia się lipidami w postaci rozproszonych kropel, które
z czasem zlewają się w jedną większą kroplę i spychają jądro oraz organelle na obwód
komórki. Nabywają odpowiednie cechy genotypowe, następnie modyfikacji ulega ekspresja
ich genów. Wynikiem tego jest synteza markerów charakterystycznych dla dojrzałej komórki
adipocytarnej. Są to PPARγ, lipaza lipoproteinowa (LPL), adipocytokiny oraz wiele innych
substancji (Divoux i Clément, 2011; Murawska-Ciałowicz, 2017).
4. Rodzaje tkanki tłuszczowej
Tkankę tłuszczową można podzielić na dwie główne grupy. Jest to tkanka tłuszczowa
brunatna (brown adipose tissue, BAT) oraz tkanka tłuszczowa biała, nazywana także żółtą
(white adipose tissue, WAT) (Saely, Geiger, Drexel, 2011). Wyróżnia się dodatkowo tkankę
tłuszczową beżową wykazującą morfologiczne podobieństwo do tkanki brunatnej (Saely i in.,
2011).
BAT oraz WAT różnią się od siebie między innymi składem, funkcją oraz lokalizacją
w organizmie. Tkanka tłuszczowa brunatna występuje szczególnie obficie u noworodków
oraz u ssaków hibernujących. U dorosłych przez długi czas była błędnie uważana za
nieobecną lub o nieistotnym znaczeniu (Saely i in., 2011; Farmer, 2008). Jej objętość spada
wraz z wiekiem – już po 40 roku życia regiony, w których się znajduje, ograniczone są do
okolicy wokół naczyń szyjnych, naczyń międzyżebrowych, okolicy okołoaortalnej
i okołonerkowej, podczas gdy u dzieci i młodych dorosłych występuje ona ponadto nad
obojczykami, między łopatkami, przykręgowo oraz w śródpiersiu. Stopniowy zanik tkanki
brunatnej oraz obniżenie jej aktywności skutkuje upośledzeniem tolerancji osób starszych na
niską temperaturę (Saely i in., 2011).
Klasyczna tkanka brunatna wywodzi się z Myf-5-dodatnich komórek progenitorowych
(Lee, Mottillo, Granneman, 2014), natomiast tkanka beżowa wywodzi się z białej tkanki
tłuszczowej stymulowanej przez układ współczulny. Komórki BAT zawierają liczne
mitochondria oraz wiele małych, tłuszczowych wakuoli. Ze względu na zwiększone
zapotrzebowanie na tlen, tkanka brunatna jest obficiej unaczyniona od tkanki białej (Saely
i in., 2011). Udowodniono, że wśród komórek progenitorowych brunatnej tkanki tłuszczowej
dochodzi do zwiększonego stopnia heterogenności, nawet wśród szczepów komórek
pozyskanych z tej samej próbki, a także występowania na ich powierzchni specyficznego
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markera – CD29 (Xue i in., 2015). Ilość BAT zwiększa się np. po długotrwałej ekspozycji na
zimno, a także negatywnie koreluje z obecnością cukrzycy typu 2. oraz otyłością – wraz
z postępem zaawansowania choroby zmniejsza się objętość BAT, natomiast wzrasta objętość
WAT (Fenzl i Kiefer, 2014; Saely i in., 2011; van Marken Lichtenbelt i in., 2009).
Funkcją tkanki brunatnej jest głównie wytwarzanie ciepła. Dochodzi do tego
w mechanizmie rozprzęgania łańcucha oddechowego z pomocą UCP-1 (uncouple protein 1),
czyli termogeniny. Jest to białko mające funkcję kanału jonowego H+ znajdującego się na
wewnętrznej błonie mitochondrium, korzystające z tego samego gradientu protonowego co
syntaza ATP (Fenzl i Kiefer, 2014; Lee i in., 2014; Scheele i Nielsen, 2017). UCP-1 stanowi
białkowy marker tkanki brunatnej (Saely i in., 2011). Agoniści receptorów β, insulina, kwas
retinowy, tiazolidynodiony czy analogi cAMP wzmagają ekspresję UCP-1, natomiast
glikokortykoidy ją obniżają (Gesta, Tseng, Kahn, 2007). W sytuacji, gdy ludzki organizm
wymaga zwiększonego zużycia energii, tkanka tłuszczowa brunatna ulega aktywacji
i dochodzi w niej do wzrostu wychwytu glukozy oraz zwiększenia poziomu oksydacji
kwasów tłuszczowych (Aldiss i in., 2018; Carobbio i in., 2018; Scheele i Nielsen, 2017).
Komórki tkanki tłuszczowej żółtej zawierają pojedynczą, dużą kroplę składającą się
z trójglicerydów, nieliczne mitochondria oraz małe, peryferyjnie położone jądro komórkowe
(Lee i in., 2014). Na powierzchni znajduje się wiele receptorów, m. in. dla insuliny,
glikokortykoidów, hormonów płciowych czy norepinefryny, czyniąc tą tkankę ważnym
organem metabolicznym. Główną funkcją WAT, która stanowi około 20-25% masy ciała
dorosłego człowieka, jest magazynowanie energii, wytwarzanie i rozkładanie tłuszczów
(lipogeneza i lipoliza) oraz termoizolacja przyczyniająca się do utrzymania stałej temperatury
ciała. Komórki WAT posiadają adaptacyjną zdolność do hipertrofii i/lub hiperplazji,
stanowiąc pojemnościowy bufor energetyczny (Lee i in., 2014; Saely i in., 2011). Biała
tkanka tłuszczowa to główne źródło leptyny, dzięki czemu bierze udział w regulacji
gospodarki energetycznej organizmu i pobierania pokarmu – leptyna, poprzez połączenie
z receptorami w podwzgórzu hamuje wydzielanie neuropeptydu Y odpowiedzialnego za
zwiększenie apetytu. Oprócz leptyny WAT wydziela m.in. aprozynę, stymulując wątrobę do
uwalniania glukozy na drodze mechanizmu cAMP-zależnego (Mazur, Matusik, MałeckaTendera, 2010).
5. Różnice w aktywności i rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej
Tkanka tłuszczowa podskórna jest głównym depozytem tłuszczu w organizmie (około
65 – 70%). Inne rezerwuary to tkanka trzewna, pozaotrzewnowa, mięśni szkieletowych,
gruczołów sutkowych i narządów płciowych. U kobiet dominuje gównie tkanka podskórna
zlokalizowana w okolicy pośladkowo-udowej. Natomiast u mężczyzn tłuszcz gromadzi się
w okolicy brzusznej ciała (Murawska-Ciałowicz, 2017). Różnice w rozkładzie tkanki
tłuszczowej u kobiet i u mężczyzn spowodowane są wpływem estrogenów. Hormony te
stymulują różnicowanie i proliferację preadipocytów. Szybkość podziałów komórkowych
pod wpływem estradiolu jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn. Dodatkowo estradiol wpływa
silniej na tkankę podskórną niż na tkankę trzewną (Siemińska, 2007).
Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej ma szczególnie znaczenie w patogenezie chorób
układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń metabolicznych. Tkanka tłuszczowa
zlokalizowana centralnie (brzusznie) częściej koreluje, niż tkanka zlokalizowana peryferyjnie,
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ze zwiększonym ryzykiem rozwoju: nadciśnienia, miażdżycy, cukrzycy oraz hiperlipidemii.
Dodatkowo otyłość brzuszna jest u kobiet silnie związana z zespołem policystycznych
jajników (PCOS, polycystic ovary syndrome) (Skrypnik, Skrypnik, 2017).
U osób z otyłością centralną gromadzi się szczególnie tkanka tłuszczowa trzewna oraz
tkanka tłuszczowa podskórna brzuszna. Oba te depozyty mają znaczny wpływ na rozwój
insulinooporności i pomimo tego, że mają podobne funkcje i właściwości, to działają
niezależnie od siebie. Adipocyty trzewne są małe, a adipocyty podskórne mogą mieć bardzo
duże rozmiary. Tkanka tłuszczowa trzewna ma większe zagęszczenie receptorów β 3adrenergicznych niż tkanka podskórna, dlatego lepiej reaguje na zmiany stężenia
katecholamin (Cypess i in., 2015; Koethe, 2017; Murawska-Ciałowicz, 2017; Siemińska,
2007).
Tkanka tłuszczowa trzewna jest szczególnie aktywna hormonalnie. Produkuje znaczne
ilości związków czynnych biologicznie m.in. adiponektynę, czynnik martwicy nowotworów α
(TNFα), interleukinę 6 (IL-6), rezystynę, wisfatynę (Chacińska, Zabielski, Grycel, BłachnioZabielska, 2016). Adipocyty podskórne produkują duże ilości leptyny, która ma właściwości
lipokataboliczne (Mazur i in., 2010; Murawska-Ciałowicz, 2017; Siemińska, 2007)
Adipocyty trzewne są bardziej wrażliwe na działanie męskich hormonów płciowych
oraz glikokortykosteroidów, ponieważ mają więcej receptorów androgenowych
i glikokortykosteroidowych. Pod wpływem testosteronu hamowany jest wychwyt WKT
i nasilany jest efekt lipolityczny. GKS hamują wychwyt glukozy w adipocytach trzewnych
i zwiększają syntezę leptyny (Murawska-Ciałowicz, 2017).
6. Znaczenie tkanki tłuszczowej w patofizjologii
Otyłość i towarzysząca jej nadmierna tkanka tłuszczowa jest czynnikiem ryzyka
śmiertelności ogólnej, zwiększa prawdopodobieństwo zgonów z przyczyn sercowonaczyniowych i nowotworowych. Poza tym jest czynnikiem predysponującym do rozwoju
miażdżycy naczyń, insulinooporności, nietolerancji glukozy, cukrzycy typu 2 oraz
nadciśnienia tętniczego(Murawska-Ciałowicz, 2017; Nowak i Grzywa, 2015).
Nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory: raka jelita
grubego, raka odbytu, raka piersi w okresie pomenopauzalnym, raka błony śluzowej trzonu
macicy, raka nerki, gruczolakoraka przełyku, raka trzustki, raka pęcherzyka żółciowego
(Magdalena Maciejewska-Cebulak, 2017). Ponadto jest niekorzystnym czynnikiem
rokowniczym, wpływa na odpowiedź na leczenie onkologiczne, większe jest ryzyko wznowy
miejscowej i odległej oraz stopień złośliwości nowotworów. U podłoża tej zależności leży
przewlekły stan zapalny powodowany przez czynniki produkowane w adipocytach
(Kucharska i in., 2016; Nowak i Grzywa, 2015; Siemińska, 2007).
Otyłość brzuszna jest nie tylko częścią zespołu metabolicznego, ale również
przyczynia się do rozwoju jego składowych. Indukcja stanu insulinooporności w otyłości
związana jest ze zwiększonym uwalnianiem wolnych kwasów tłuszczowych na skutek
nasilonej lipolizy. Nagromadzenie WKT prowadzi do akumulacji substratów do syntezy ATP,
a dodatni bilans energetyczny indukuje wzrost biosyntezy reaktywnych form tlenu (RFT)
uszkadzających organella komórkowe. Komórki broniąc się przed skutkami działania RFT
blokują wielotorowo dopływ substratów energetycznych, co zaburza prawidłowe działanie
insuliny (Bergmann i in., 2012).
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Innym mechanizmem leżącym u podstaw rozwoju insulinooporności jest prozapalny
wpływ adipokin. Za zakłócenie przekazywania sygnałów przez receptory insulinowe
odpowiedzialny jest szlak prozapalny kinazy-κβ/czynnika jądrowego κB (IKK-β/NF-κB) oraz
N-terminalnej kinazy bialka c-Jun (JNK1) (Katedra, 2006).
Stan zapalny towarzyszący otyłości sprzyja rozwijaniu się miażdżycy. Znaczenie
w tym procesie odgrywa adiponektyna, która wykazuje działanie antyaterogenne, a której
stężenie w osoczu jest odwrotnie proporcjonalne do wskaźnika masy ciała (BMI). Działa ona
przez hamowanie proliferacji i migracji komórek mięśni gładkich. Dodatkowo hamuje
przekształcanie makrofagów w komórki piankowate. Ponadto zwiększa syntezę tlenku azotu,
hamuje stymulację przylegania monocytów do komórek śródbłonka oraz powoduje
zmniejszenie ilości białek adhezyjnych VCAM 1 i ICAM 1, przez co spowalnia proces
miażdżycowy (Dąbrowska i Szydlarska, 2011).
Otyłość jest jednym z głównych czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego. Wraz ze
wzrostem masy ciała odnotowuje się proporcjonalny wzrost ciśnienia tętniczego.
Nadciśnienie wiąże się szczególnie z otyłością trzewną (Kucharska i in., 2016).
Dominuje pogląd o osteoprotekcyjnym działaniu tkanki tłuszczowej, czego ma
dowodzić zwiększona gęstość mineralna kości i ich mniejsza podatność na złamania u osób
otyłych. Leptyna stymuluje wydzielania GnRH, a także pośrednio IGF-I, co skutkuje
wzrostem syntezy kolagenu, osteokalcyny, zwiększonym wchłanianiem wapnia z przewodu
pokarmowego i nasileniem hydroksylacji witaminy D do aktywnej formy. Innym
mechanizmem są zwiększone obciążenia mechaniczne kośćca wskutek podwyższonej masy
ciała. Kryształy hydroksyapatytu przy obciążeniu kości generują potencjały elektryczne, które
prowadzą do nasilenia procesów remodelowania kostnego. Jednocześnie w licznych
badaniach stawia się hipotezę, że nie masa tłuszczowa, a mięśniowa ma pozytywny wpływ na
kości. Możliwe jest również, że kumulacja tkanki tłuszczowej chroni przed osteoporozą tylko
w przypadku współistnienia ze znaczną masą mięśniową (Skrypnik i Suliburska, 2017) .
Dzięki znajdującej się w adipocytach lipazie hormonowrażliwej (HSL)
triacyloglicerole przechodzą hydrolizę, co prowadzi do powstania wolnych kwasów
tłuszczowych (WKT) uwalnianych do krwiobiegu. W tkance tłuszczowej trzewnej HSL ma
znacznie większą aktywność niż w tkance podskórnej, przez co szybciej uwalnia WKT i ma
ważniejszy wpływ na gospodarkę lipidową organizmu. Zbyt duża akumulacja związków
wysokoenergetycznych w adipocytach skutkuje zaburzeniami ich metabolizmu, co
doprowadza do ektopowego gromadzenia lipidów w mięśniach szkieletowych, wątrobie oraz
trzustce. Zwłaszcza w komórkach β trzustki odpowiedzialnych za produkcję insuliny, co
upośledza ich pracę. Tkanka tłuszczowa trzewna wydziela wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
i adipokiny bezpośrednio do krążenia wrotnego. Z tego powodu ten depozyt silnie wpływa na
pracę wątroby. WKT i glicerol wzmagają syntezę glukozy i produkcję trójglicerydów (TG),
VLDL oraz apolipoprotein-B (Siemińska, 2007), a także redukują wątrobowy klirens insuliny.
WKT hamują w hepatocytach kinazę tyrozynową oraz zaburzają autofosforylację receptora
insulinowego, dodatkowo wykazują bezpośrednie działanie hepatotoksyczne. Nadmiar
wewnątrzkomórkowych lipidów prowadzi do zahamowania mitochondrialnej β-oksydacji.
Doprowadza to do dysfunkcji mitochondrium i w konsekwencji do zwiększonej produkcji
reaktywnych form tlenu (ROS). Powodują one uszkodzenia białek, lipidów oraz DNA.
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Przeważnie w hepatocytach gromadzą się triglicerydy, ale mogą również pochodne
fosfatydów, cholesterolu czy sfingozyny (Orlik, Handzlik, Olszanecka-Glinianowicz, 2010).
Szczególnie narażone na działanie lipotoksyczne są mięśnie szkieletowe, wątroba,
trzustka i serce. Uszkodzenie narządów biorących udział w metabolizmie glukozy prowadzi
do rozwoju zaburzeń metabolicznych, natomiast toksyczne działanie na kardiomiocyty może
prowadzić do powstania kardiomiopatii (Dziubak i Wójcicka, 2017; Myrda i in., 2010).
Dodatkowo udowodniono, że wzrost ilości nasierdziowej tkanki tłuszczowej (EF) ma związek
z rozwojem zespołu wieńcowego i osłabieniem blaszek miażdżycowych. EF ma wpływ na
rozwój miażdżycy w tętnicach wieńcowych oraz na uwapnienie tych tętnic. Nasierdziowa
tkanka tłuszczowa produkuje reaktywne formy tlenu, które mogą mieć znaczenie
w patogenezie migotania przedsionków (Genzor i in., 2015)
Niektóre adipokiny mają niekorzystny wpływ na wątrobę. Wzmożona synteza tych
białek połączona z zwiększoną ilością WKT i ich metabolitów doprowadza do rozwoju
niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD). W patogenezie tego schorzenia szczególne
znaczenie mają czynnik martwicy nowotworów α, interleukina 6 (IL-6) i adiponektyna.
Prawdopodobnie na rozwój NAFLD wpływa również wisfantyna, leptyna i rezystyna (Orlik
i in., 2010).
7. Podsumowanie
W pracy zaprezentowano część zagadnień związanych z budową, funkcjonowaniem
i zaburzeniami pracy tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w aspekcie patofizjologicznym. Wiedza o
tej tkance cały czas wzrasta, dzięki czemu wiemy obecnie, że związana jest z powstaniem
licznych zaburzeń endokrynologicznych, metabolicznych i immunologicznych. Dodatkowo
wpływa na rozwój niektórych nowotworów oraz zainicjowanie stanu zapalnego.
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1. Wstęp
Celem pracy była ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjenta chorego na
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2, dyslipidemię oraz otyłość drugiego stopnia, które
należą do przewlekłych, niezakaźnych chorób cywilizacyjnych. Jednoczesne występowanie
powyższych zaburzeń wskazuje na zespół metaboliczny [Pacholczyk i in. 2008, Respondek
i Grodowska, 2010]. W pracy zaprezentowano wyniki będące efektem rocznej współpracy
dietetyka z pacjentem w zakresie modyfikacji diety. Przeprowadzona ocena sposobu żywienia
pacjenta pozwoliła na wykrycie licznych błędów i nieprawidłowych nawyków żywieniowych.
Dodatkowo nieodpowiedni styl życia, a także palenie tytoniu sprzyjały rozwojowi chorób
dietozależnych [Jarosz, 2018]. W omawianym przypadku, 12-miesięczna współpraca pacjenta
z zespołem terapeutycznym w skład którego wchodzili: lekarz, dietetyk i rehabilitant,
przyczyniła się do korzystnych zmian w stylu życia, poprawy kondycji fizycznej
i psychicznej oraz osiągnięcia zamierzonych efektów zdrowotnych.
2. Materiały i Metody
Badaniem objęto 46-letniego pacjenta, ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym,
cukrzycą typu 2, dyslipidemią oraz otyłością drugiego stopnia w okresie od września 2018 r.
do października 2019 r. Masa ciała pacjenta na początku badania tj. w listopadzie 2018 r.
wynosiła 126 kg, przy wzroście 182 cm. Celem oceny stanu zdrowotnego pacjenta przed oraz
w trakcie badania wykonywano analizę parametrów biochemicznych krwi. Na podstawie
ankiety do badań stanu zdrowia i zwyczajów żywieniowych pacjenta oceniono częstotliwość
spożycia wybranych produktów i potraw. Wywiad zdrowotno-żywieniowy składał się z:
 części ogólnej,
 części zdrowotnej, w której zostały zebrane informacje na temat stanu zdrowia
pacjenta biorącego udział w badaniu,
 części żywieniowej, w której zostały zawarte dane na temat sposobu odżywiania się
pacjenta, nawyków żywieniowych i preferencji smakowych.
Ponadto, bazując na dzienniku żywieniowym pacjenta z 10 dni, dokonano pełnej
oceny dotychczasowego spożycia składników odżywczych, z uwzględnieniem pory
spożywania posiłków. Przedstawiony 10-dniowy projekt diety uwzględniał obniżoną wartość
energetyczną diety, w celu redukcji masy ciała [Ciborowska i Rudnicka, 2017] i odpowiednią
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zawartość składników odżywczych, tj. białka, tłuszczów, węglowodanów, z uwzględnieniem
węglowodanów przyswajalnych, sacharozy, wymienników węglowodanowych, błonnika
pokarmowego, a także stosunku kwasów omega 3 i omega 6, magnezu, potasu, wapnia, sodu,
witaminy E, witaminy C oraz folianów, ustalonych w oparciu o Normy Żywienia dla
populacji Polski [Jarosz, 2017]. Ocenę dotychczasowego spożycia składników odżywczych
oraz zaproponowanego jadłospisu, wykonano na podstawie programu żywieniowego
Kcalmar.pro, służącego do układania jadłospisów. Wyniki analizy wybranych parametrów
biochemicznych krwi pacjenta przedstawiono w postaci wykresów. Wykonano bilans
składników odżywczych dziennika żywieniowego i zaprojektowanej diety, a następnie
poddano je punktowej ocenie według Bielińskiej [Pisulewski i Pysz, 2008], w celu
stwierdzenia istotności różnic w dotychczasowym sposobie odżywiania pacjenta
w porównaniu z nowymi zaleceniami, związanymi z jego stanem zdrowia.
3. Wyniki
Pacjent w średnim wieku jest osobą pracującą fizycznie, w systemie trójzmianowym,
co utrudnia regularne spożywanie posiłków. Poza pracą nie wykonuje żadnej dodatkowej
aktywności fizycznej. Mężczyzna choruje na nadciśnienie tętnicze od 2012 r. Dodatkowo, od
co najmniej 20 lat czynnie pali papierosy. W styczniu 2018 roku, zgodnie z zaleceniami
lekarskimi, przyjmuje leki stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego w postaci Metformax
850 mg. Ponadto, w leceniu nadciśnienia tętniczego przyjmuje: Telmizek HCT 80 mg +
20 mg i Kalipos 381 mg. U pacjenta nie stwierdzono żadnych alergii pokarmowych.
Bazując na wywiadzie żywieniowym ustalono, że pacjent odżywia się nieregularnie
oraz często pojada pomiędzy głównymi posiłkami. Mężczyzna deklaruje spożywanie
5 posiłków w ciągu dnia, jednak co najmniej 2 spośród posiłków to przekąski takie jak:
cukierki, słodkie kremowe ciasta lub solone paluszki. Głównymi produktami wchodzącymi
w skład śniadań i kolacji pacjenta są: wędliny wieprzowe, podroby, sery żółte oraz pieczywo
pszenne. Dania obiadowe składają się głównie z gotowanych ziemniaków lub białego ryżu,
wieprzowego lub drobiowego mięsa w postaci smażonej lub pieczonej na tłuszczu roślinnym
jak i zwierzęcym oraz niewielkim dodatku surówki warzywnej. Dotychczasowy sposób
żywienia pacjenta opierał się na niskim spożyciu świeżych warzyw i owoców,
fermentowanych produktów mlecznych, ryb oraz produktów zbożowych pełnoziarnistych.
Pacjent przy wyborze produktów spożywczych, nie sugerował się ilościową zawartością
tłuszczu w wybranych produktach i wybiera głównie te o standardowej zawartości. Na
podstawie wywiadu ustalono, że co najmniej raz w tygodniu pacjent spożywa produkty typu
fast-food oraz popija je napojami gazowanymi wysokosłodzonymi. Mężczyzna przyznaje, że
dosładza napoje takie jak kawa i herbata oraz spożywa je chętniej niż czystą wodę w ciągu
dnia. Ustalono również, że pacjent kilka razy w tygodniu spożywał konserwy lub kiszonki
warzywne, mięsne oraz rybne, w których składzie występują duże ilości soli. Ponadto
w oparciu o przeprowadzony wywiad ustalono, że sposób żywienia pacjenta w dni
powszednie, w porównaniu z weekendami i dużymi świętami, jest zróżnicowany.
W tabeli 1. został przedstawiony średni bilans dekadowego dziennika żywieniowego
pacjenta zawierający informacje o dotychczasowym sobie żywienia. Uwzględniał on
zapotrzebowanie na 17 składników odżywczych w porównaniu do założeń zalecanej diety.
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Tabela 12. Podsumowanie dekadowego dziennika żywieniowego w stosunku do
przyjętych
Dzień

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZAŁOŻENIA

E [kcal] B [g] T [g] Wo [g] Wp [g] ᾨ-3[g] ᾨ-6[g] Sacharoza[g] Błonnik[g] Na[mg] K[mg] Ca[mg] Mg[mg] Wit E[mg] Wit C[mg] Foliany[μg] WW
4858 167.9 234.0 537.6 201.1
2.8 23.3
147.9
36.6 4676.5 6145.4 507.9 456.8
27.0
479.4
384.8 50.0
1498
48
45 234.4 215.9
0.8
7.1
42.3
18.1 2615.2 2354 630.9 199.4
7.7
231.5
237.6 21.6
1549 49.2 34.4 272.8 248.3
0.8
5.5
94.8
23.9 1273.5 4756 740.6 343.4
5.9
349.8
253.7
25
3697 133.3 181.0 394.0 365.9
5.0 52.6
81.8
28.0 6519.5 4653.4 930.4 409.8
43.0
230.7
495.7 36.3
2465 73.9 107.0 312.6 290.7
1.6
9.6
95.6
22.0 1324.7 2891.1 594.6 211.9
10.9
208.3
295.6 29.0
2200 81.6 65.6 332.3 310.5
1.2 11.8
59.5
20.7 3529.3 2470.9 1297.1 277.6
7.5
179.2
259.5 31.2
4968 139.7 166.7 525.1 488.5
2.7 21.2
148.2
36.7 6152.1 5300.4 903.7 590.5
19.5
393.6
620.3 49.4
1658 75.2 98.4 117.6 110.2
5.1 14.3
39.2
7.4 2370.6 2325.3 260.5 229.6
17.6
30.5
112.2 11.0
1380 63.2 34.3 210.1 200.6
0.6
7.0
76.5
16.0 3255.8 2381.0 213.4 228.1
3.5
24.7
170.7 20.2
2060 91.5 61.0 293.4 279.7
0.7
5.5
60.8
13.8 2198.6 3186.5 524.3 274.4
4.6
199.4
295.9 28.2
2300

ŚREDNIA 10 2671
DNIOWA
% REALIZACJI
ZAŁOŻEŃ
116
ŚREDNIEJ

ᾨ-3/ᾨ-6=1/5

14

40

1500

3500

1100

420

10

90

400

27-28

96.7 104.8 330.0 308.6

1.95

14.7

87.7

22.3

3387.5 3720.1

590.3

321.5

13.9

233.2

304.4

31

84

ᾨ-3/ᾨ-6=1/8.4

626

56

54

77

139

259

76

115

64

164

316

104

276

112

226

106

Źródło: Cytowanie pracy inżynierskiej pt.:,, Ocena sposobu żywienia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym,
zdiagnozowaną cukrzycą typu drugiego oraz otyłością drugiego stopnia – analiza przypadku oraz zalecenia
żywieniowe”, opiekun naukowy: dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć.

Na podstawie bilansu dekadowego dziennika żywieniowego w porównaniu do założeń
zalecanej diety dla pacjenta, wykryto liczne błędy w spożyciu określonych składników
odżywczych. Wyniki z bilansu dziennika żywieniowego, dotyczące nieprawidłowego sposobu
żywienia i niedoborów określonych składników odżywczych pokrywały się z wynikami
pochodzącymi z wywiadu zdrowotno-żywieniowego, które zinterpretowano powyżej.
Zalecenia ogólne u pacjenta z wykrytym zespołem metabolicznym, dotyczyły przede
wszystkim zmiany nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej. Czynności te
wpłynęły na poprawę parametrów zespołu metabolicznego, a pośrednio przyczynią się do
zmniejszania ryzyka śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Istotny
jest fakt, że zwiększenie aktywności fizycznej oraz zmiana nawyków żywieniowych, nawet
bez redukcji masy ciała ma wpływ na redukcję nadciśnienia, poprawę parametrów lipidowych
oraz wrażliwości na insulinę [Respondek i Grodowska, 2010], co potwierdzają
przeprowadzone badania na opisywanym przypadku klinicznym. Poniżej przedstawiono
bilans dekadowego projektu diety pod względem 17 składników odżywczych w stosunku do
przyjętych założeń.
Przedstawiony 10-dniowy projekt diety uwzględniał obniżoną wartość energetyczną
diety, w celu redukcji masy ciała [Ciborowska i Rudnicka, 2017] oraz odpowiednią zawartość
składników odżywczych, zawartych w tabeli 2. mających znaczenie w profilaktyce
występujących u pacjenta chorób.
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Tabela 2. Podsumowanie dekadowego projektu diety w stosunku do przyjętych
założeń
Dzień

E [kcal] B [g] T [g] Wo [g] Wp [g] ᾨ-3[g] ᾨ-6[g] Sacharoza[g] Błonnik[g] Na[mg] K[mg] Ca[mg] Mg[mg] Wit E[mg] Wit C[mg] Foliany[μg] WW
338 286.8
2.8 13.1
12.6
47.4 2860.1 4618.6
914 641.6
641.6
222.9
564.9
28.9
344
289
8.1 10.8
13.9
55.3 1725.1 5074.3 1235.5 860.5
860.5
210
545.4
28.7
336.3 284.5
1.4 11.9
13.8
60.3 2246.6 5093.2 1618.3 696.1
19.0
203.0
802.8
28.4
340.9 296.6
6.8
9.1
14.0
47.6 1898.2 4783.3 1329.3 583.0
10.8
232.9
513.9
29.5
364.7 285.9
1.4 10.1
13.1
80.7 1914.4 6123.0 1497.8 1110.5
1110.5
416.4
1036.6
28.7
352.4 289.3
3.1 16.2
15.1
64.4 1632.9 5102.4 1027.8 683.6
683.6
473.1
943.7
28.9
339.5 290.7
2.3
9.7
15.2
48.4 2388.6 4826.4 819.8 563.1
563.1
275.9
623.7
29.0
344.0 288.3
1.8
9.7
11.0
55.8 2623.9 5161.7 1107.0 803.5
16.6
376.6
710.4
28.9
350.8 288.9
2.9 13.5
14.0
62.9 2692.9 5264.1 789.1 675.0
16.1
223.5
520.4
28.9
337.8 286.6
1.5
7.7
14.6
50.9 2812.8 5440.4 1560.6 560.5
15.5
336.7
563.8
28.7
ᾨ-3/ᾨ-6=1/5
316
276
14
40
1500 3500 1100
420
10
90
400
27-28

1
2355 126.4 65.1
2
2346 119.7 66.1
3
2288 123.1 62.4
4
2285 119.2 68.1
5
2363 125.6 62.2
6
2284 107.2 62.8
7
2357 125.2 65.9
8
2365 122.8 67.0
9
2351 124.1 63.9
10
2296 104.8 69.8
2300 115 64
ZAŁOŻENIA
ŚREDNIA 10 2331.5 119.1 65.8
DNIOWA
% REALIZACJI
101 104 103
ZAŁOŻEŃ
ŚREDNIEJ

344.7

288.5

2.9

11.0

13.6

57.1

109

105

ᾨ-3/ᾨ-6=1/5

97

143

2405.9 5188.8 1179.3

160

148

107

706.9

16.1

301.1

657.8

168

161

335

164

28.9

Źródło: Cytowanie pracy inżynierskiej pt.:,, Ocena sposobu żywienia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym,
zdiagnozowaną cukrzycą typu drugiego oraz otyłością drugiego stopnia – analiza przypadku oraz zalecenia
żywieniowe”, opiekun naukowy: dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć.

Na podstawie pierwszych wyników badań morfologicznych pacjenta, które
przedstawia znajdujący się poniżej wykres 1. stwierdzono występowanie zaburzeń
lipidowych, w tym hipercholesterolemię oraz niski poziom cholesterolu frakcji HDL.
Hipercholesterolemia charakteryzuje się głównie wysokim stężeniem cholesterolu frakcji
LDL oraz cholesterolu całkowitego, co stwarza wysokie ryzyko rozwoju chorób sercowonaczyniowych [Broncel i Ruxer, 2017]. Wartości stężenia cholesterolu całkowitego pacjenta,
na początku badania przekraczały zakres referencyjny normy, mieszczący się w przedziale
115-190 mg/dl. Powyższe dane wskazują na utrzymywanie się nieprawidłowego poziomu
stężenia cholesterolu frakcji LDL. Zakresy referencyjne dla stężenia cholesterolu frakcji LDL
są następujące: poniżej 115 mg/dl dla osób zdrowych z umiarkowanym lub niskim ryzkiem
sercowo-naczyniowym, poniżej 100 mg/dl dla osób z dużym ryzykiem sercowonaczyniowym oraz poniżej 70 mg/dl dla osób z bardzo dużym ryzykiem, po zawale serca lub
udarze mózg. Wartości stężenia cholesterolu frakcji HDL również nie mieszczą się
w przedziale referencyjnym normy. Za minimalny poziom stężenia cholesterolu frakcji HDL
w organizmie kobiet uważa się 45 mg/dl, a dla mężczyzn 50 mg/dl.
Z przytoczonych danych wynika, że u pacjenta na początku badania występowały
zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Nieprawidłowa glikemia u badanych pacjentów
w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej zdarza się niezwykle często. Nieprawidłowy
poziom glikemii jest bezprogowym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Aktualnie
wiadomo, że im wyższe wartości glikemii, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia
poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. [Broncel i Ruxer, 2017].

538

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Porównanie wybranych parametrów biochemicznych krwi pacjenta w czasie
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Wykres 1. Porównanie wybranych parametrów biochemicznych krwi pacjenta w czasie
Źródło: Cytowanie pracy inżynierskiej pt.:,, Ocena sposobu żywienia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym,
zdiagnozowaną cukrzycą typu drugiego oraz otyłością drugiego stopnia – analiza przypadku oraz zalecenia
żywieniowe”, opiekun naukowy: dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć.

Na podstawie wyników badań zaobserwowano, że wraz ze spadkiem masy ciała
wybrane parametry biochemiczne uległy poprawie. W październiku 2019 r. pacjent osiągnął
docelową masę ciała na poziomie 85 kg. Zmniejszył swoją masę ciała o 41 kg. W tym samym
czasie odnotowano obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego z 223 na 164 mg/dl. Ponadto
stężenie cholesterolu frakcji LDL obniżyło się z wartości 160 na 91 mg/dl. Zaobserwowano
również wyrównanie poziomu glikemii na czczo, co pozwoliło na odstawienie Metformax
850 mg. Odnotowano korzystny wzrost stężenia cholesterolu frakcji HDL z poziomu 39
mg/dl na 60 mg/dl. Wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego zmniejszyły
się średnio z wartości ponad 140/90 mm Hg na około 130/85 mm Hg. Problem
z nadciśnieniem tętniczym, w ocenie lekarskiej, również uległ zmniejszeniu w stopniu
znaczącym. Przeprowadzoną dietoterapię podsumowano, na podstawie analizy składu ciała za
pomocą analizatora TANITA BC-543, w oparciu o technologię bioimpedancji elektrycznej
(BIA) (tabela 3.).
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Tabela 3. Wyniki badania analizy składu ciała
Badany parametr
Masa ciała w kg
Masa tkanki tłuszczowej w %
Masa tkanki mięśniowej w kg
Całkowita zawartość wody w organizmie w %
Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
PPM – podstawowa przemiana materii (BMR)
Wskaźnik budowy ciała Physique Rating
Wiek metaboliczny (od 12 do 50 lat)

Wartość
87,9
16,2
70
59,4
7
2129
5
25

Interpretacja wyniku
Nadwaga według wskaźnika BMI
W normie
W normie
W normie
Budowała ciała – norma
-

Masa minerałów kostnych w kg

3,6

W normie

4. Podsumowanie
W omawianym przypadku klinicznym zastosowanie się do zaleceń żywieniowych oraz
zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, spowodowało wyleczenie zespołu metabolicznego
oraz poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego u badanego pacjenta. Podsumowanie
wyników współpracy dietetyka z pacjentem:
1. Utrata ok. 41 kg nadmiernej masy ciała,
2. Zmniejszenie zawartości wisceralnej tkanki tłuszczowej,
3. Wyrównanie stężenia glukozy na czczo (lekarz odstawia metforminę),
4. Wzrost stężenia cholesterolu frakcji HDL działającego kardioprotekcyjnie,
5. Spadek stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL,
6. Spadek stężenia triglicerydów w surowicy krwi,
7. Obniżenie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
Występowanie otyłości zwiększa ryzyko zgonów na całym świecie [Białkowska 2010,
Gajewska i in. 2015]. Zagrożenia dla zdrowia, będące efektem nadwagi i otyłości to:
nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, kamica pęcherzyka żółciowego, cukrzyca typu 2,
zaburzenia krzepliwości krwi, zespół bezdechu sennego, dna moczanowa, choroba wieńcowa
serca, choroba zwyrodnieniowa stawów, rak jelita grubego, macicy oraz inne nowotwory,
a także powikłania pooperacyjne, operacyjne lub okołoporodowe [Ukleja i in. 2010].
Zespół metaboliczny jest zależny od wielu czynników, jednym z nich jest
nieprawidłowy styl życia, który przejawiający się z jednej strony: wysokim spożyciem mięsa
czerwonego, rafinowanych produktów węglowodanowych i produktów smażonych,
a z drugiej strony niskim spożyciem owoców i warzyw, pełnoziarnistych produktów
zbożowych oraz ryb. Badania wykazują bezpośredni wpływ poszczególnych elementów tej
diety, na ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego. Ponadto na rozwój zespołu metabolicznego
ma wpływ wysokie spożycie fruktozy, która jest dodawana do przetworzonych produktów
oraz napojów. Wysoka podaż fruktozy w diecie powoduje rozwój otyłości, insulinooporności
tkankowej oraz hipertrójglicerydemii. W owocach fruktoza współistnieje z błonnikiem,
witaminami, innymi korzystnymi składnikami, a jej stężenie jest znacznie niższe
w porównaniu do produktów przetworzonych, soków czy napojów. Dlatego nie trzeba
całkowicie eliminować z diety spożywania owoców, gdyż są również bogatym źródłem
w/w składników [Respondek i Grodowska 2010, Ciborowska i Rudnicka 2017].
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Drugą niezwykle istotną przyczyną rozwoju zespołu polimetabolicznego jest siedzący
tryb życia. Praca niewymagająca ruchu, udogodnienia takie jak samochody i windy, czy brak
dodatkowej aktywności fizycznej sprzyjają rozwojowi otyłości oraz insulinooporności.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że statystyczny Polak poświęca kilka godzin dziennie na
oglądanie telewizji. Mało tego, wzrasta liczba gadżetów, tj.: komórki, piloty, automatyczne
podnośniki, które niewątpliwie podnoszą komfort życia, ale także są przyczyną zmniejszenia
aktywności fizycznej.
Przedstawiona analiza wyżej wymienionych czynników prowadzi do konkluzji, że
siedzący tryb życia oraz nieprawidłowa dieta przyczyniły się do rozwoju otyłości,
a w dalszych konsekwencjach do rozwoju zespołu metabolicznego [Mamcarz 2008,
Respondek i Grodowska 2010]. Na podstawie opisanego przypadku klinicznego wykazano, że
zmiana stylu życia, w tym sposobu żywienia są podstawą w leczeniu zespołu metabolicznego.
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6. WIEDZA, PRZEKONANIA I POSTAWY RODZICÓW WOBEC
PROFILAKTYKI BÓLU W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII
NOWORODKA - DONIESIENIA WSTĘPNE
Hanna Popowicz
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
E-mail: h.popowicz@gumed.edu.pl
Joanna Moćkun
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Justyna Kamińska
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Marta Kobzdej
1. Wstęp
Profilaktyka bólu w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka (OITN) powinna być
nieodłącznym i jednym z ważniejszych elementów opieki nad noworodkiem. Mając na
uwadze nie tylko krótko- ale też długoterminowe negatywne skutki częstego narażania na
bodźce bólowe, należy kierować opiekę na rozpoznawanie i łagodzenie odczucia bólu.
Amerykańskie Towarzystwo Leczenia Bólu nazwało w 1995 roku ból piątym parametrem
życiowym, który należy mierzyć i leczyć. [1]
Ocena bólu noworodków stanowi ciągłe wyzwanie, ponieważ cały czas brakuje metod
jego analizy. W większości przypadków w OITN ocena ta opiera się na zdolności personelu
medycznego do rozpoznawania objawów fizjologicznych i behawioralnych bólu. Pomimo
rozwoju badań, tworzenie nowych narzędzi rozpoznawania bólu, okazuje się niewystarczające
w praktyce klinicznej. Najnowsze badania wskazują na zdecydowanie większą skuteczność
rozpoznawania bólu przez personel medyczny sprawujący opiekę nad danym noworodkiem
[2].
Jednym z kluczowych elementów profilaktyki bólu jest czynny udział opiekunów
dziecka w jego łagodzeniu. Dzięki prostym, niefarmakologicznym metodom możemy nie
tylko minimalizować odczucia bólowe, ale również pielęgnować budowanie więzi rodzica ze
swoim dzieckiem. Badanie Denise Harrison, Yiyan Zhou i Leanne McArthur [2018]
wykazuje, że rodzice chcą współpracować z personelem medycznym w celu zmniejszania,
niwelowania bólu oraz wyrażają chęć czynnego uczestnictwa w czasie bolesnych zabiegów
wykonywanych u swojego dziecka. Ponadto stwierdzono, że wsparcie ze strony pracowników
służby zdrowia zwiększa zaufanie rodziców do stosowanych metod profilaktyki i leczenia
bólu, a kluczem pomyślnego wdrożenia tych strategii jest współpraca pomiędzy opiekunami
dziecka a pracownikami opieki medycznej [3].
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Do niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu u noworodków, w których
zastosowaniu mogą uczestniczyć ich rodzice należą: podanie pokarmu matki lub glukozy
na język dziecka, otulenie kocykiem, facilitated tucking, kangurowanie, masaż, spokojne
przemawianie, muzykoterapia.
Celem przeprowadzonego badania było poznanie wiedzy oraz postaw rodziców dzieci
leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka wobec profilaktyki bólu
u noworodka.
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu
Niefarmakologiczna terapia łagodzenia bólu jak sama nazwa wskazuje pozwala
na zmniejszenie odczucia bólu oraz związanego z nim stresu bez użycia środków
farmakologicznych. Jest to zatem konglomerat różnych metod pielęgnacyjnych
przeznaczonych do łagodzenia bólu o charakterze łagodnym i umiarkowanym. Należą do nich
m.in. podanie pokarmu matki lub glukozy na język dziecka, otulenie kocykiem czy
kangurowanie. Wyżej wymienione metody można stosować podczas koniecznych procedur
medycznych takich jak nakłucia pięty lub żyły, zakładanie zgłębnika dożołądkowego,
cewnikowanie czy badanie okulistyczne. Dodatkowo, wykorzystuje się podobne rozwiązania
do łagodzenia niepokoju i bólu nieznanego pochodzenia u dziecka.
Podanie słodkiego roztworu na język
Podanie 30% roztworu glukozy lub 24% sacharozy na język wydaje się być
najczęściej stosowaną metodą łagodzenia bólu. Wiele badań wykazało, że doustnie podana
glukoza ma działanie analgetyczne [4]. Polega na podaniu małej ilości wysokiego stężenia
glukozy/sacharozy na język, tuż przed planowym zabiegiem, według badania z 1994 roku,
najlepszy efekt osiąga się 2 minuty po podaniu [5]. Glukozę można również zastąpić
pokarmem mamy, który wykazuje podobne działanie analgetyczne. Ze względu na wyższość
mleka matki, jego łatwą dostępność i naturalne pochodzenia, uważa się je za lepsze
rozwiązanie niż syntetyczną glukozę. Według badania przeprowadzonego przez TanyeriBayraktar B., Bayraktar, S., Hepokur, M., Güzel, G [2019] na 120 wcześniakach, minimalną
dawką łagodzącą ból jest 24% sacharoza 0.2 ml/kg m.c. [6].
Częstą praktyką jest łączenie podaży glukozy/mleka z podaniem noworodkowi
smoczka (tzw. nieodżywcze ssanie smoka- NSS). Udowodniono, że w porównaniu
do wykonywania bolesnych procedur bez żadnej formy analgezji niefarmakologicznej, NSS
zdecydowanie szybciej pomaga w ukojeniu dziecka oraz zmniejsza odczuwany przez niego
ból, zwłaszcza w połączeniu z podażą glukozy/mleka na język [4,5].
Facilitated tucking, otulenie kocykiem
Facilitated tucking polega na odpowiednim dotyku, który ma za zadanie podczas
wykonywanej procedury, przytrzymanie noworodka w tzw. pozycji płodowej. Ogranicza
ruchy dziecka i działa uspokajająco, znacząco zmniejszając poziom stresu odczuwanego przez
dziecko. Badanie przeprowadzone w tureckim szpitalu na 60 noworodkach, pokazało, że
odczuwanie bólu podczas podawania szczepionki HBV trzymanych w tej pozycji dzieci było
znacznie niższe w porównaniu do tych trzymanych w pozycji klasycznej [7].
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Podobny efekt uzyskujemy wykorzystując otulenie kocykiem czy tetrą, metoda
ta ma za zadanie przypominać warunki panujące w czasie życia płodowego, a więc zapewnić
poczucie bezpieczeństwa. Ogranicza ruchy dziecka i działa uspokajająco, znacząco
zmniejszając poziom stresu odczuwanego przez dziecko. Huang C.M., Tung W.S., Kuo L.L.,
Chang Y.J. [2004] w swoim badaniu przeprowadzonym wśród wcześniaków wykazał
skuteczność tej metody [8].
Kangurowanie/masaż
Kangurowanie to forma opieki nad noworodkiem, polegającą na bezpośrednim
kontakcie skóra do skóry matki z dzieckiem. Badania naukowe nad tą metodą dowiodły, że
uspokaja noworodka, zmniejszając odczuwany przez niego bólu i poziom stresu [9,10].
Analiza reakcji noworodka na pobranie krwi z żyły lub ukłucie w piętę, przeprowadzona na
50 przedwcześnie urodzonych noworodkach, wykazała, że te, które podczas zabiegu były
kangurowane, mniej i krócej odczuwały ból niż te, które przebywały w inkubatorze czy
w łóżeczku [9]. Inne badanie, koncentrujące się na zmienności w czynności serca jako
wskaźnika autonomicznej reakcji na ból, wykazało, że odczuwany ból podczas nakłucia pięty
jest zdecydowanie mniejszy u noworodków pozostających w kontakcie skóra do skóry
z opiekunem [11].
Stymulacja sensoryczna – masaż, spokojne przemawianie, muzykoterapia
Stymulacja sensoryczna skupia się na odwróceniu uwagi noworodka od bólu poprzez
pewnego rodzaju współzawodnictwo między bodźcami bolesnymi i bezbolesnymi [12].
Polega na wykorzystaniu kilku metod niefarmakologicznych w tym samym czasie np.
nawiązanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem + masowanie twarzy i pleców + przemawianie
do niego spokojnym, ale stanowczym głosem podając doustną glukozę. Jeżeli pozwolimy
uczestniczyć w tym działaniu rodzicom to dodatkowo wykorzystamy zmysł węchu,
pozwalając dziecku poczuć naturalny zapach rodziców [13].
Niekwestionowaną zaletą niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu jest
możliwość angażowania rodzica w ich wdrażanie. Rodzice opiekując się dzieckiem podczas
terapii łagodzenia bólu dodatkowo budują więź rodzic-dziecko, przerwaną przez konieczny
pobyt dziecka w OITN. Dając im możliwość czynnego uczestniczenia w opiece nad
dzieckiem, wspieramy ich rolę jako opiekunó. Ponadto, zastosowanie niefarmakologicznych
metod łagodzenia bólu przynosi niewymierne efekty we wspomaganiu rozwoju
psychoruchowego noworodka.
Rodzic wobec bólu dziecka w OITN
W literaturze specjalistycznej poświęcono wiele uwagi rodzicom, których dziecko
znalazło się w OITN. Trudno jednak o dokumentację dotyczącą wzajemnego oddziaływania
dziecko – rodzic w procesie terapeutycznym. Proces transformacji, jaki zachodzi w rodzicach
spodziewających się dziecka odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie emocjonalnej.
Naturalnie okres ten wiąże się również z obawami rodziców dotyczących samych narodzin
i zdrowia dziecka. W społeczeństwie i kulturze pomyślne rodzicielstwo postrzegane jest jako
zapowiedź dobrobytu i zdrowia przyszłych pokoleń. Rodzicielstwo, które zaczyna się
od ciężkiej choroby dziecka stawia rodziców w obliczu stresu, dezorientacji i strachu o los
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dziecka. Duńskie badania Elisabeth O.C. Hall R przeprowadzone w 2005 roku na rodzicach
noworodków lub dzieci krytycznie chorych pokazało, że znalezienie się w takiej sytuacji
porównywali do przebywania w zupełnie innym świecie, nieporównywalnym do tego
co wcześniej znali i doświadczali [14].
Nie ma jednego stałego wzorca zachowania rodziców. Badania pozwalają
na wytypowanie charakterystycznych cech emocjonalnych w obliczu choroby noworodka.
Inaczej przebiegają one u matek a inaczej u ojców krytycznie chorych noworodków [15].
Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono u matek podwyższone uczucie lęku,
niepokoju i zrezygnowania niż u ojców. Matki również częściej obwiniały się za stan dziecka
i reagowały emocjonalnie. U ojców kontakt emocjonalny pojawiał się po bezpośrednim
kontakcie z dzieckiem i obserwowaniem jego reakcji również w kontekście zabiegów
bólowych [16].
Wśród duńskich rodziców, największy stres pojawiał się w czasie zabiegów, które
sprawiały ból dziecku. Wówczas rodzice starali się swoją obecnością złagodzić skutki bólu
noworodka lub przynajmniej czuwać i kontrolować zachowanie personelu. Szczególną
frustrację wywoływała u matek sytuacja, gdy podczas wrażliwych zabiegów były zmuszone
do oczekiwania na zewnątrz. Spodziewały się w tym czasie najgorszego. Beznadziejność
w jakiej znaleźli się rodzice objawiała się również strachem przed przywiązaniem do dziecka
i wyobrażeniami jego śmierci lub kalectwa. Wrażenia strachu i wyobcowania potęgowała
atmosfera szpitala, widok aparatury i nieznajomość procedur medycznych.
Do podobnych wniosków doszli autorzy badania opisanego w artykule „Parental
concern and distress about infant pain” L S Franck, S Cox, A Allen, I Winter’a. [2004].
Naukowcy stwierdzili, że już sama obecność rodziców podczas bolesnych zabiegów wpłynęła
pozytywnie zarówno na łagodzenie skutków bólu u noworodków jak i emocjonalny komfort
rodziców. Szczególnie ważne w procesie terapeutycznym był dostęp rodziców do informacji,
możliwie nieograniczony dostęp do dziecka oraz zaangażowanie w przebieg leczenia bólu
na OITN. Czynniki te wpłynęły na zmniejszenie się stresu u rodziców i w ogólnych
wnioskach wpłynęły na poprawę komfortu psychicznego.
We współczesnym leczeniu bólu rodzina postrzegana jest jako odgrywająca kluczową
rolę w ocenie i zarządzaniu bólem pacjenta. Bez zaangażowania rodziców terapia łagodząca
ból noworodka nie odnosi pożądanego skutku i nie wpływa pozytywnie na przeżywane w tym
czasie emocje rodziców [17].
2. Materiał i metody
Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone na przełomie wrzesień-październik
bieżącego roku zarówno za pośrednictwem internetu, jak i papierowej formy kwestionariusza
ankiety własnej. Na portalu internetowym www.ebadania.pl dla osób przeprowadzających
badania ankietowe utworzona została elektroniczna wersja ankiety w postaci strony
internetowej. Przyporządkowany do niej link zamieszczono za zgodą na Facebooku
w wydarzeniu "Rodzicu wcześniaka weź udział w ankiecie". Papierowa wersja rozdana
została za zgodą w poradni rehabilitacyjnej. Każdy z respondentów wypełniał ankietę
samodzielnie tj. bez zadawania pytań przez ankietera. Zastosowano ankietę własnego
autorstwa, składała się z trzech części: pierwsza zawiera podstawowe dane demograficzne na
temat osoby wypełniającej ankietę, druga część dotyczy wiedzy na temat bólu noworodków
546

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

przez rodziców, trzecia część ankiety odnosi się do postaw i przekonań w tematyce
profilaktyki bólu w OITN.
Wszystkie obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu
statystycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kalkulacyjnego Exel 2013. Zmienne typu
jakościowego zostały przedstawione za pomocą liczności i/lub wartości procentowych.
3. Wyniki
Dane socjodemograficzne
W badaniu wzięło udział 37 osób w tym 33 kobiety i 4 mężczyzn. Ankietowanych
podzielono na 3 grupy wiekowe: od 18 do 30 lat, od 31 do 40 lat oraz powyżej 40 lat.
Najliczniejsza grupa respondentów jest w wieku 31-40 lat (48%), następnie kolejno 18-30 lat
(27%) i powyżej 40 lat (24,3%). Największą grupę (62,2%) stanowią osoby mieszkające
w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast mniej liczna jest grupa ankietowanych,
którzy mieszkają w mieście od 50-100 tys. mieszkańców (24,3%) i do 50 tys. mieszkańców
(13,5%). Wykształcenie badanych obrazuje zróżnicowany poziom, 75,7% procent ma
ukończone studia wyższe, 18,9% ma wykształcenie średnie, natomiast zawodowe 5,4%.
Najwięcej respondentów posiadało po 1 dziecku (54,1%), następnie 2-3 dzieci (43,2%),
a najmniej 4 i więcej (2,7 %). Prawie połowa ankietowanych t.j. 45,9% miała dziecko na
OITN powyżej 33 tygodnia ciąży (t.c.), drugą liczną grupę t.j. 35,4% stanowią respondenci,
którzy mieli dziecko na OITN poniżej 28 t.c., a najmniej pomiędzy 29-32 t.c. Na pytanie
o długość pobytu dziecka w OITN ankietowani odpowiedzieli: do 1 miesiąca 43,2%, do
2 miesięcy 21,6%, do 3 miesięcy 35,1%. Najliczniejszą grupą ankietowanych były osoby,
które miały dziecko w latach 2016 i powyżej (48,6%), następnie kolejno w latach 2010-2015
(27%), 2009 i wcześniej (24,3%).
Wiedza
Druga część kwestionariusza ankiety dotyczyła wiedzy rodziców na temat bólu
u noworodków, pytania opracowano na podstawie przeglądu artykułów naukowych
dotyczących profilaktyki, łagodzenia i leczenia bólu u dzieci hospitalizowanych w oddziałach
intensywnej terapii.
Niewątpliwie wyniki wykazują, że wszyscy rodzice mają wiedzę, że noworodki od
pierwszych chwil odczuwają ból. Wysoki procent respondentów (89,2%) zdaje sobie sprawę,
że wcześniak poprzez bardzo niedojrzały układ nerwowy, jest bardziej wrażliwy na ból
aniżeli dzieci starsze czy też dorośli [18]. Również ponad połowa rodziców uważa, że
noworodki przedwcześnie urodzone będą pamiętać o bolesnych doznaniach. Badania
pokazują, że noworodki, które są narażone na szereg bolesnych i stresujących zabiegów,
wykazują jako starsze dzieci np. zmienioną reakcję na ból i przesadną reakcję fizjologiczną na
stres [19]. Na pytanie "Które wskaźniki behawioralne manifestują występowanie bólu
u noworodka" najczęściej respondenci wymienili płacz i jęk, pozostałe wskaźniki większości
osób wydawały się nie mieć znaczenia w odniesieniu na doznanie bólowe przez dziecko.
Jednakże należy pamiętać, że wszystkie wymienione w tabeli zachowania, reakcje mogą
manifestować ból u noworodka. Natomiast na pytanie dotyczące, które z działań może
wywoływać doznania bólowe są wśród ankietowanych zróżnicowane, może to wynikać
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z własnego doświadczenia samego rodzica, jakie przeżył na oddziale, od tego w jakim
tygodniu ciąży urodziło się dziecko, czy miał możliwość przebywania z dzieckiem
w oddziale. Rodzice posiadają wiedzę o dobrym wpływie dotyku, mają świadomość
o potrzebie zastosowania różnych metod niefarmakologicznych w celu złagodzenia bólu,
najczęściej wskazywali kangurowanie/masaż, spokojne przemawianie.
Wyniki przedstawione tab. nr 1
Tabela 1. Wiedza rodziców na temat bólu u noworodka
Dane

%

Noworodki odczuwają ból?
Tak
Nie
Nie mam zdania, nie wiem

100,0
0,0
0,0

Noworodki przedwcześnie urodzone są mniej wrażliwe na ból niż dzieci starsze i
dorośli, ponieważ ich odporność nie jest w pełni ukształtowana
Tak
Nie
Nie mam zdania, nie wiem

2,7
89,2
8,1

Noworodki przedwcześnie urodzone nie pamiętają bolesnych doświadczeń
Tak, zgadzam się z tym twierdzeniem
Nie, nie zgadzam się z tym twierdzeniem
Nie mam zdania, nie wiem

10,8
64,9
24,3

Które wskaźniki behawioralne manifestują występowanie bólu noworodka?
Grymas twarzy
Ściąganie brwi
Płacz
Jęk
Zaciskanie powiek
Naprzemiennie zginanie i prostowanie kończyn
Kwilenie
Zaburzony sen, czuwanie

12,8
5,6
18,4
16,2
7,3
14,5
11,2
14,0

Działania wywołujące ból u dziecka:
Wkłucie obwodowe, centralne
Dostęp tętniczy
Toaleta drzewa oskrzelowego
Zmiana pampersa
Założenie sondy do żołądka
Pobieranie krwi do badań
Szczepienie
Bol brzucha (nietolerancja pokarmu)
Hałas, ostre światło
Odśluzowanie jamy ustnej lub nosa
Inne (wkłucie centralne, czynności pielęgnacyjne)

14,8
9,2
7,9
2,6
8,7
14,4
14,0
13,1
7,4
7,0
0,9
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Działania niefarmakologiczne łagodzące ból:
Podanie pokarmu matki lub >20% glukozę
Spokojne przemawianie
Otulenie kocykiem
Kangurowanie, masaż

19,7
24,8
23,9
31,6

Źródło: opracowanie własne.

Postawy i przekonania rodziców wobec profilaktyki bólu w OITN
Umożliwienie rodzicom uczestniczenia w procesie terapeutycznym poprzez udział
w łagodzeniu bólu, jest niezmiernie ważne zarówno dla samych rodziców, jak i dla ich
dziecka. Celem minimalizowania doznań bólowych u noworodka podczas wykonywanych
u niego zabiegów jest zapobieganie niekorzystnym skutkom, powikłaniom jakimi są
późniejsze jego zachowania na reakcję bólową, czy też na funkcjonowanie w społeczeństwie.
Na chęć uczestniczenia rodzica w profilaktyce bólu są oprócz wiedzy, przekonania i postawy.
Ankietowani w zdecydowanej większości uważali, że powinni brać udział
w działaniach znoszących odczucia bólowe u noworodka (91%). Jednakże mniej niż połowa
uczestniczyła w postępowaniu przeciwbólowym (45%). Połowa osób biorąca udział
w ankiecie stwierdza, że personel nie zachęca do uczestniczenia łagodzenia odczucia
bólowego podczas wykonywania procedury (52%). Respondenci w znacznej ilości są
przekonani, że rodzice powinni być edukowani w zakresie profilaktyki, łagodzenia bólu
u noworodka (89%).
Wyniki przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Postawy i przekonania rodziców wobec profilaktyki bólu w OITN
Dane

%

Czy uważa Pani, że rodzice powinni brać udział w profilaktyce bólu u noworodka?
Tak
Nie mam zdania, nie wiem

91,9
8,1

Czy miała Pani możliwość uczestniczenia w łagodzeniu bólu u swojego dziecka?
Tak
Nie

45,9
54,1

Czy uważa Pani , że rodzice powinni być edukowani w zakresie profilaktyki łagodzenia
bólu u noworodka?
Tak
Nie
Nie mam zdania, nie wiem

89,2
2,7
8,1

Czy personel zachęcał Panią do udziału w łagodzeniu bólu podczas bolesnej procedury?
Tak
Nie
Nie mam zdania, nie wiem

32,4
52,9
14,7

Źródło: opracowanie własne.

4. Podsumowanie
549

Słupsk, grudzień 2019

Poszerzamy Horyzonty - Tom XVI

Rodzice posiadają wiedzę, że noworodek odczuwa ból. Opiekunowie wyrażają chęć
uczestniczenia w profilaktyce bólu i uważają, że powinni być edukowani w tej tematyce.
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