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Od Redakcji
Alina Maria Basak
Oddajemy kolejny 4(28)/2018 numer „Karpackiego Przeglądu Naukowego”. Ma on
interdyscyplinarny charakter i poświęcony jest przede wszystkim naukom społecznym, naukom o polityce i administracji, a także o bezpieczeństwie i zarządzaniu.
Zaprezentowane w nim artykuły dotyczą zarówno zagadnień systemowych, jak i praktycznych, opartych na badaniach własnych autorów.
Numer otwiera artykuł pt. Oferowanie i sterowanie jako dwie formy pomocy. Implikacje i komplikacje dla/w pracy socjalnej autorstwa Rafała Adamczewskiego. Autor
zauważa, że praca socjalna, podejmowana nie tylko przez pracowników socjalnych, ale
także przez pedagogów, może być realizowana w formie ratownictwa, opieki i pomocy.
Tę ostatnią dzieli na pomoc instrumentalną oraz pomoc komunikacyjną, zaznacza
jednak, że w pracy socjalnej pomoc ma charakter komunikacyjny. W jego ocenie również pomoc komunikacyjna jest wewnętrznie niejednorodna i wyróżnia się w niej
oferowanie oraz sterowanie. Spostrzega, że obydwie formy różnią się od siebie w znaczący sposób, gdyż odwołują się do różnych założeń światopoglądowych, wykorzystują różne koncepcje teoretyczne, a przez to realizowane są w różnoraki sposób pod
względem metodycznym. Według Autora rodzaj formy pomocy komunikacyjnej, którą wybierze pedagog, ma niebagatelny wpływ na jakość realizowanej przez niego pracy socjalnej z podopiecznym. Metoda GROW jako pomoc w realizacji celów uczniów
i nauczycieli w szkole, dla zespołów sportowców, kadry kierowniczej i pracowników oraz
w życiu prywatnym to tytuł artykułu Renaty Zarzyckiej-Bienias. Autorka dowodzi, że
model GROW, będąc prostą strukturą rozmowy coachingowej, jest wykorzystany w wielu obszarach, jako profesjonalne narzędzie do wyznaczania celów. Podczas procesu
poszukiwania rozwiązań, osoby poddawane procesowi coachingowemu same siebie
wspierają w realizacji celu. Podkreśla, że metoda ta znajduje swoje zastosowanie w formie pracy grupowej i indywidualnej. Jest to m.in. coaching menadżerski, coaching
przełożonego wobec podwładnego, coaching prowadzony dla zwiększenia efektywności pracowników realizujących cele biznesowe firmy oraz coaching w oświacie dla dyrektorów i nauczycieli oraz zespołów nauczycielskich i uczniów. Zauważa, iż charakter
procesowy coachingu w metodzie GROW nadaje podejmowanym działaniom strukturę, dyscyplinę i porządek pracy nad realizacją wizji i drogi do celu. Podany w arty7
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kule szerszy opis czteroczęściowej struktury modelu GROW ma na celu zachęcić czytelnika do zapoznania się z nim i korzystania z niego, jako profesjonalnego narzędzia
wyznaczania i konstruowania celów, w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Mariusz Kuskowski w opracowaniu pt. Terapia zajęciowa a zaradność życiowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym zajął się
zagadnieniem zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaradność życiowa kształtowana jest przez różne oddziaływania w różnych środowiskach,
w których żyją i funkcjonują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Duże znaczenie dla rozwoju zaradności życiowej tychże osób mają warsztaty terapii zajęciowej.
Prowadzony w placówkach proces terapeutyczny przygotowuje uczestników warsztatu
do samodzielnego życia w sferze społecznej i zawodowej. Dominika Kmecová w artykule pt. Dôležitosť posvätného času zajęła się znaczeniem czasu Kairos. Kairos pochodzi z ludzkiej tęsknoty za transcendentnym światem. Na początku Autorka podjęła
temat percepcji czasu. Zwraca uwagę na różnorodność religii na świecie i związanych
z nimi obrzędów, podkreśla, że świętość jest czysto religijnym określeniem. Skomentowała czasy kairos w religiach monoteistycznych. Zaznacza, że podstawową aspiracją
osoby religijnej jest życie w świętości, co oznacza doświadczanie Boga i bycie z nim
w kontakcie. Na koniec zwróciła uwagę na doświadczenie czasu kairos i jego aktualność
we współczesności. Autorami kolejnego artykułu pt. Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel-państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu są Mirosława Świtała-Cheda i Jacek Cheda. W artykule ukazane są starożytne teorie polityczne i społeczne w ujęciu platońskim i arystotelesowskim i ich wpływ
na kształtowanie poglądów politycznych i społecznych myślicieli doby oświecenia
i pozytywizmu w odniesieniu do budowania relacji obywatel-państwo oraz roli, jaką
w tym procesie odgrywa edukacja władców, obywateli. Autorzy wskazali, że z jednej
strony jest to bardzo szerokie zagadnienie, z drugiej zaś tylko kompleksowe ujęcie tematu umożliwi pełniejsze, kształtujące się na przestrzeni wielu wieków, budowanie
relacji władca (rządzący) – obywatel. Dlatego zwrócili uwagę na zasadnicze, z punktu
widzenia tematu pracy, poglądy Platona i Arystotelesa, a także na dorobek najważniejszych myślicieli oświecenia i pozytywizmu. Autorem kolejnego artykułu pt. Polityczne
i społeczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Polsce – spór między patriotyzmem
i antypatriotyzmem jest Piotr Solarz. Za główny cel badawczy Autor postawił sobie
odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie euro w Polsce stawia partie polityczne i społeczeństwo wobec nowego konfliktu politycznego – patriotyzm i antypatriotyzm. Ana8
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lizy Autor dokonał zarówno w warstwie teoretycznej (teorie integracji europejskiej:
neofunkcjonalizm i teoria fuzji), jak i praktycznej. Stwierdza, że po utworzeniu strefy
euro nierówności pomiędzy poszczególnymi tworzącymi ją państwami nie tylko nie
znikły, ale dramatycznie się zaostrzyły, a realizowana po wprowadzeniu euro merkantylistyczna polityka ekonomiczna, której wzorem pozostają Niemcy, nie tylko eksploatuje nierówności pomiędzy gospodarkami narodowymi, ale je pogłębia. Zauważył, że
taki model rozwoju społeczno-ekonomicznego, oparty na rywalizacji i konkurencji,
obecnie preferują polskie elity polityczne, co w efekcie pogłębia różnice w rozwoju
społeczno-ekonomicznym w skali kraju, nie przyczyniając się do wyrównywania różnic
w rozwoju i potencjale pomiędzy poszczególnymi regionami Polski - źle wpływa na
sytuację społeczną i zamiast tworzyć pozytywne więzi społeczne, oparte na wzajemnym
szacunku, współpracy i zaufaniu, stawia na pierwszy plan ekonomiczną rywalizację.
Podkreślił, że część elit politycznych we współczesnej Polsce jest zainteresowana, aby
problem wprowadzenia euro w Polsce stał się problemem postaw patriotycznych i antypatriotycznych. Emilia Szczęsna w artykule pt. Zasada jawności w procedurze udzielania zamówień publicznych wykazała, jak pełna jawność procedury o udzielenie zamówienia publicznego pozwala każdemu zainteresowanemu podmiotowi monitorować
rozporządzanie środkami publicznymi i w razie potrzeby wskazywać na nieprawidłowości. Omówiła plan postępowań o udzielenie zamówienia i jawność ogłoszenia o zamówieniu. Zauważyła, że na niektórych etapach postępowania jawność podejmowanych
czynności ma szczególne znaczenie ze względu na stworzenie warunków do uczciwej
konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Publikowanie planu
postępowania, ogłoszenia, ofert, protokołu, informacji dotyczących kwoty na sfinansowanie zamówienia, informacji o wykonawcach i wyborze najkorzystniejszej oferty
– to wszystko jest obowiązkiem mającym swoje źródło w jawności postępowania. Omówiła także zagadnienie jawności umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz
protokołu, kwestie dotyczące ograniczenia jawności postępowania i odpowiedzialności
za naruszenie zasady jawności, za której naruszenie grozi kara w postaci sankcji finansowej nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. Kolejne opracowanie to Migracja jednym z czynników zagrożenia bezpieczeństwa państwa autorstwa Joanny Werner. W artykule przedstawiono problem migracji jako czynnika wpływającego na bezpieczeństwo państwa. Autorka scharakteryzowała pojęcie migracji i towarzyszące temu zjawisku różne zagrożenia. Zauważyła, że
migracja, będąca zjawiskiem społecznym, politycznym i gospodarczym, zawsze towa9
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rzyszyła ludzkiemu działaniu. Potencjalne zagrożenia, mogące być konsekwencjami
kryzysu migracyjnego, mają bardzo groźne oblicze. Dotyczą zarówno bezpieczeństwa
wewnętrznego, jak i narodowego kraju. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdziła, iż nielegalna imigracja może wpłynąć na wzrost przestępczości, a w konsekwencji prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwo państwa. Odpowiednio prowadzona polityka imigracyjna może znacząco wpłynąć na procesy związane z nielegalną imigracją.
Podkreśliła, że dużą rolę odgrywa tutaj poziom wyszkolenia służb porządkowych
i specjalnych, które odpowiedzialne są za zwalczanie grup przestępczych, nielegalnego
przemytu towarów i rzeczy, czy nawet handlu ludźmi, który w Polce również ma miejsce. Robert Krzemień jest autorem artykułu pt. Turystyka atomowa – ku komercjalizacji „mrocznej” turystyki. Autor w artykule scharakteryzował jedną z nowych form
dark tourism, obecną już od kilkunastu lat na rynku turystycznym, turystykę atomową.
Zauważył, że jej rozwój wiąże się z rozwojem energetyki atomowej, a zwłaszcza z katastrofami, do jakich doszło w tych elektrowniach u schyłku XX w. i na początku XXI w.
One też są głównymi miejscami podróży „atomowych” turystów. Podkreślił, że dziś
jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów światowego rynku turystyki.
Pomimo wysokiego tempa rozwoju, ta forma turystyki nie jest wciąż powszechnie
akceptowana i budzi poważne kontrowersje natury moralnej. Autorem artykułu pt.
Aspekt ogólny logistyki zaopatrzenia szpitalnego jest Łukasz Zwoliński. W niniejszym
opracowaniu zdefiniował pojęcia: logistyki, logistyki zaopatrzenia, omówił podstawowe funkcje logistyki zaopatrzenia, jej rolę i wpływ na efektywność funkcjonowania
organizacji. Dokonał charakterystyki łańcucha dostaw, funkcjonowania logistyki zaopatrzenia szpitalnego i jej wpływu na pacjentów i pracowników.
W części drugiej pisma, zatytułowanej Sprawozdania, zamieszczono sprawozdanie
z Konferencji Naukowej „Różne oblicza Coachingu” – Rzeszów 19.09.2018 r. przygotowane przez Renatę Zarzycką-Bienias oraz sprawozdanie z Konferencji Naukowej
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”
– Sieradz 20.12.2018 r. przygotowane przez Ewelinę Dobrzyńską.
Teksty zebrane i prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” są poświęcone bardzo interesującym zagadnieniom, ujętym w aspekcie
teoretycznym i praktycznym. Mamy nadzieję, że zarówno rozprawy naukowe, jak
i sprawozdania z konferencji, podejmują tematy ważne ze społecznego punktu widzenia, tym samym spotkają się z zainteresowaniem czytelników, skłonią do refleksji
i podjęcia dyskusji naukowej.
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Sterowanie i oferowanie jako dwie formy pomocy.
Implikacje i komplikacje dla/w pracy socjalnej
Rafał Adamczewski1

Wprowadzenie
Pomoc i opieka, wraz z ratownictwem, stanowią trzy podstawowe formy pracy socjalnej.
Różnica między ratownictwem a pomocą i opieką polega przede wszystkim na tym,
iż ratownictwo podejmowane jest w sytuacjach nagłych, kryzysowych i ma doraźny,
krótkotrwały charakter, natomiast pomoc i opieka mogą być i są realizowane w sposób
długotrwały. Czas obejmowania podopiecznego działaniami o charakterze opiekuńczym
lub pomocowym zależny jest od jego sytuacji i w rzeczywistości powinien być wyznaczany bezpośrednim zapotrzebowaniem przez niego wyrażanym. Piszę „powinien być”,
gdyż w dalszym ciągu, mimo widocznej humanizacji systemu pomocy, polscy pracownicy
socjalni wikłają się w gąszczu bezwzględnych, paradoksalnych – by nie rzec głupich
– przepisów prawnych utrudniających, a niejednokrotnie także uniemożliwiających,
odpowiedź na wołanie osoby potrzebującej pomocy. Nadal aktualny jest postulat dr Marii
Łopatkowej upominającej się niegdyś o „dopsychologizowanie” prawa, a więc uczynienie
go bardziej ludzkim i adekwatnym do sytuacji, z którą spotyka się podopieczny i starający
się mu pomóc pracownik socjalny2. Niestety głos M. Łopatkowej oraz innych podobnie
myślących osób jest zbyt cichy, by usłyszeli go nasi parlamentarzyści i zechcieli zająć się
zmianami w prawie. Być może postępują oni zgodnie z zasadą: „dura necessitas” (twarda
konieczność) lub uważają, że nasze rodzime prawo w interesującym nas tu zakresie jest
na tyle dobre, iż nie ma potrzeby usprawniania go. Niezależnie od przyczyn takiego stanu
rzeczy pozostaje nam czekać na pozytywne zmiany, które – w moim przekonaniu – powinny być oddolnie inicjowane przez środowisko pracowników socjalnych. To jednak
już zupełnie inna kwestia wymagająca odrębnego opracowania.
Wracając do zasadniczego wątku moich rozważań chciałbym zaznaczyć, że pracę socjalną ujmuję jako: „(…) zespół praktycznych interwencji, które mają na celu
poprawianie sytuacji życiowej ludzi”3. Jest ona ściśle powiązana z pedagogiką społeczną i pedagogiką opiekuńczą, o czym w wymowny sposób pisze Andrzej Radzie1. Dr Rafał Adamczewski, adiunkt, Akademiia Humanistyczno-Ekonimiczna w Łodzi.
2. M. Łopatkowa, Dziecko a polityka czyli walka o miłość, Warszawa 2001.
3. M. Gray, S. A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, tłum. B. Maliszewska, Warszawa 2012, s. 9.
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wicz-Winnicki. Zdaniem tego autora: „powiązań pomiędzy pedagogiką społeczną,
pedagogiką opiekuńczą i pracą socjalną, związków natury instytucjonalnej, kadrowej
i przedmiotowej jest zdecydowanie więcej niż różnic między nimi (…)”4. W Polsce
nie upowszechnił się termin „pedagogika socjalna”, zaznaczyć jednak należy, że nazwa
ta używana jest w krajach zachodnich. Kwestię pedagogiki socjalnej poruszył niegdyś
Jerzy Materne, publikując książkę o tytule: „Pedagogika socjalna. Systematyzacja
zagadnień i pojęć”. Zdaniem tego autora, „pedagogika socjalna ma te same zadania
co cała pedagogika społeczna jako nauka praktyczna. Jest zatem zobowiązana – pisze
dalej J. Materne – do opisywania i teoretycznego wyjaśniania swojego przedmiotu
badań oraz do konstruowania wskazań dla praktyki socjalnej”5. I chociaż w Polsce nie
istnieje zawód pedagoga społecznego a żadna z instytucji nie oferuje takiego stanowiska pracy, to jednak J. Materne pisze o pedagogu socjalnym stwierdzając, iż ma on
formalne pełnomocnictwo zawodowe, którego podstawy stanowi ukończenie odpowiedniego kierunku studiów oraz konkretna umowa o pracę czyli angaż zawodowy.
Powyższe ustalenia pozwalają przyjąć, że praca socjalna nie jest zarezerwowana
jedynie dla pracowników socjalnych. Mogą ją wykonywać, i wykonują bez większych
problemów, pedagodzy, którzy ukończyli pedagogikę społeczną, opiekuńczą a niekiedy także resocjalizacyjną. Zatrudniani są oni wprawdzie nie na stanowisku pedagogów
społecznych czy socjalnych, ale jako asystenci rodziny bądź koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej. Z tego też powodu w proponowanych tu rozważaniach odnosić
się będę do pracy pedagoga, uznając, że również on powołany jest do realizowania
pracy socjalnej.
Założenie powyższe stanowi, w pewnym sensie, wytłumaczenie mojego udziału,
jako pedagoga, w dyskursie (o) pracy socjalnej, wyjaśnienie powodu mojego „wtrącania się” w tę właśnie problematykę. Przyjmując bowiem, że pedagog – podobnie
jak pracownik socjalny – realizuje pracę socjalną uznaję, iż może on (a w zasadzie
powinien) wypowiadać się na jej temat dokonując jej konstruktywnej krytyki. Taki
też jest cel niniejszego artykułu. Założeniem moim jest bowiem zwrócenie uwagi
na konsekwencje wyboru przez pedagoga oferowania bądź sterowania jako jednej
z form pomocy. Mam nadzieję, że krytyczna analiza zagadnienia pozwoli wykazać,
iż to, czy pedagog jest zwolennikiem pomocy przez oferowania czy sterowanie nie
4.	A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa 2008,
s. 109.
5. J. Materne, Pedagogika socjalna, Szczecin 1999, s. 23.
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pozostaje bez znaczenia dla niego samego, a nade wszystko dla podopiecznego, któremu – przynajmniej z założenia – powinien on służyć.
Oczywiście dokonując zasygnalizowanej wyżej krytyki należy wskazać pozycję, z jakiej jest ona realizowana. Jak podaje Tomasz Szkudlarek, „ze względu na to, że myślenie
o sprawach publicznych uwarunkowane jest przez zajmowaną przez jednostkę pozycję
w społeczeństwie (jak mówi popularne przysłowie ‘punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia’), bardzo często posługujemy się ideami, które oddają tylko cząstkową perspektywę poznawczą, zawierają ‘uprzedzoną’, specyficzną dla danej sytuacji wersję prawdy”6.
Zgodnie z powyższą sugestią T. Szkudlarka zobowiązany jestem ukazać swój punkt
widzenia (i siedzenia zarazem), gdyż rzeczywiście warunkuje on mój sposób ujęcia
omawianej tu problematyki. Tak się składa, że problematyka pracy socjalnej interesuje mnie w trójnasób: jestem bowiem pedagogiem realizującym pracę socjalną; sam
byłem klientem pomocy społecznej (chociaż termin „klient” nie bardzo mi odpowiada), a zatem korzystałem (czy tego chcę czy nie) z pomocy pracownika socjalnego;
praca socjalna stała się przedmiotem moich naukowych peregrynacji. Analizy zagadnienia dokonam zatem z trzech w zasadzie oddalonych od siebie perspektyw, do
których zaliczam: perspektywę pedagoga (pracownika socjalnego) czyli wykonawcy/
realizatora pracy socjalnej; perspektywę klienta pomocy społecznej czyli odbiorcy
pracy socjalnej oraz badacza czyli osoby, która stara się poznać problematykę pracy
socjalnej. Dominującą jest jednak perspektywa klienta, aczkolwiek moje refleksje
oscylują również wokół perspektywy świadczeniodawcy.
Muszę tu jeszcze zaznaczyć, że z uwagi na mocne osadzenie mojej osoby w jednej
z trzech zasygnalizowanych wyżej perspektyw, wypowiedzi zawartych w tym artykule
nie należy traktować jako jedynej prawdy. Jest to raczej prawda fragmentaryczna
i powinna być dopełniona inną prawdą, a w zasadzie innymi prawdami, wyartykułowanymi przez potencjalnych Czytelników, w tym oczywiście w sposób krytyczny.
Niech ten przydługi być może wstęp będzie także zaproszeniem do krytycznej analizy
wypowiadanych przeze mnie poglądów. Otwarty jestem, jako autor niniejszego artykułu, na wszelką konstruktywną krytykę, dzięki której być może moja perspektywa
zostanie w sposób znaczący poszerzona i uda mi się wyjść poza jej ograniczenia.
Otwarty jestem więc na dialog z potencjalnym Czytelnikiem, który zechce pochylić
się nad moim tekstem.
6.	T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik
akademicki cz. 1, Warszawa 2008, s. 363.
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Pomoc jako jedna z form pracy socjalnej
Jak już sygnalizowałem, przedmiotem moich rozważań będzie pomoc postrzegana
w kategoriach jednej z form pracy socjalnej. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy
człowiek znajdujący się w trudnej dla siebie sytuacji wymaga wsparcia ze strony
pedagoga, by poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami. Jak ujął to Robert
Kwaśnica, „mówiąc o pomaganiu, można mieć na myśli rozmaite sytuacje, w których
jeden człowiek stwarza drugiemu człowiekowi korzystne dla niego możliwości. Najogólniej rzecz ujmując – pisze dalej cytowany autor – można by stwierdzić, iż wszelkie
odmiany pomagania polegają na umożliwianiu takich zmian w otoczeniu człowieka
lub w nim samym, jakie są dla niego znaczące”7.
Zaznaczyć tu należy, za R. Kwaśnicą, że pomoc nie jest jednolitą formą ludzkiej
działalności i podzielić ją można na instrumentalną oraz komunikacyjną. Nas interesował będzie drugi rodzaj pomocy, który również sam w sobie jest wewnętrznie
zróżnicowany i dzieli się na pomoc komunikacyjną reaktywną, stanowiącą odpowiedź na zapotrzebowanie pojawiające się po stronie podopiecznego, oraz pomoc
komunikacyjną prospektywną, która podejmowana jest z myślą o jego przyszłości.
W pracy socjalnej mamy do czynienia z obiema postaciami pomocy komunikacyjnej. Zdarza się, że człowiek znalazłszy się w trudnej dla siebie sytuacji przychodzi do
pedagoga prosząc go o pomoc. Innym razem pedagog przewidując ewentualne trudności w życiu podopiecznego postanawia wyprzedzić ich zaistnienie, a dokładnie rzecz
ujmując, próbuje przygotować na nie podopiecznego. W pierwszym przypadku będzie
to pomoc reaktywna, w drugim prospektywna. W dalszej części rozważań zajmować
się będziemy drugą postacią pomocy komunikacyjnej, a więc pomocą prospektywną,
przyjmując – za R. Kwaśnicą – że celem jej jest „(…) wspomaganie rozwoju, czyli
przygotowywanie innych ludzi do rozumienia mających nastąpić sytuacji i do działania
w tych sytuacjach (…)”8. Wydaje się, że właśnie ta odmiana pomocy komunikacyjnej
jest najkorzystniejsza. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że również ona realizowana być
może w dwóch formach, przybierając bądź to postać sterowania, bądź oferowania.
Pedagog, realizując pracę socjalną, ma do wyboru obydwie formy: może on zatem
sięgnąć po sterowanie lub oferowanie. To, którą z nich wybierze nie pozostaje – jak
już sygnalizowałem – bez znaczenia dla niego samego oraz dla jego podopiecznego.
Nie jest ona zatem neutralna. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.
7. R. Kwaśnica, O pomaganiu nauczycielowi – alternatywa komunikacyjna, Wrocław 1994, s. 5.
8. Tamże, s. 6.
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Sterowanie versus oferowanie
Sterowanie i oferowanie, mimo iż stanowią dwie formy pomocy komunikacyjnej
prospektywnej, różnią się od siebie w sposób zasadniczy. Podstawę rozróżnienia stanowią założenia światopoglądowe, czyli to, w jaki sposób definiujemy, interpretujemy
lub – jak chce tego R. Kwaśnica – usensowniamy świat, a więc nadajemy mu sens.
Mówiąc inaczej, tym co różnicuje obydwie formy pomocy jest racjonalność rozumiana
jako system nastawień „(…) (preferencji), możliwości i kompetencji interpretacyjnych, przesądzających o tym, co, według jakich założeń interpretacyjnych człowiek
spostrzega, rozpoznaje i ocenia, a w rezultacie – jaką treść przypisuje analizowanej
rzeczywistości i jak planuje własne w niej działanie”9. Sterowanie i oferowanie, jako
formy pomocy, odwołują się więc w swej istocie, do dwóch różnych założeń światopoglądowych. Pierwsze, przybierając formę działania instrumentalnego zakorzenione jest w racjonalności adaptacyjnej. Drugie, będąc działaniem komunikacyjnym
związane jest z racjonalnością emancypacyjną. Należy jeszcze dodać, iż sterowanie
jest działaniem instrumentalnym jedynie w tym sensie, że jego celem „(…) jest rozszerzanie technicznego panowania nad przedmiotami (w tym także nad ludźmi, gdy
ujmuje się ich w kategoriach myślenia strategicznego) lub podtrzymanie osiągniętego
już poziomu kontroli nad nimi”10.
Inaczej ma się rzecz z oferowaniem będącym – jak zaznaczyłem wyżej – działaniem
komunikacyjnym, którego celem jest „(…) rozszerzanie możliwości porozumienie”11.
Porozumienie to, jak zauważa R. Kwaśnica, dotyczy wszystkich poglądów, a więc nie
tylko tych spornych, które nie są uzgodnione czyli wspólnie rozumiane. W działaniu
komunikacyjnym, inaczej niż w instrumentalnym, nie chodzi o wywieranie wpływu
na drugiego człowieka (rozumianego – przypomnę – w działaniu instrumentalnym
w kategoriach przedmiotu), ale o to, by go zrozumieć i udostępnić mu nasz sposób
rozumienia (widzenia, odbierania, definiowania) świata.
Światopogląd, o którym tu mowa stanowi podstawę rozróżnienia obydwu form
pomocy komunikacyjnej, wszystko inne jest jego pochodną. Wybierając sterowanie lub oferowanie opowiadamy się, być może, że zupełnie bezwiednie, za jedną
z racjonalności (adaptacyjną bądź emancypacyjną), a co za tym idzie za określonym sposobem spostrzegania świata społecznego, drugiego człowieka oraz samego
9. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007, s. 33.
10. Tamże, s. 52.
11. Tamże, s. 59.
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siebie. Wybrawszy sterowanie pedagog postrzega świat „(…) jako zespół środków
ułatwiających działanie i zespół barier utrudniających realizację utylitarnych celów”12.
Mówiąc inaczej, widzi on w otaczającej go społecznej rzeczywistości jedynie drogę
prowadzącą do celu rozumianego – dodajmy tu – w kategoriach narzuconych z zewnątrz. Droga ta, jak widać, może być prosta i przyjemna, lub też trudna i wyboista.
Zadaniem pedagoga sterującego jest jak najlepsze (w sensie zgodne z obowiązującymi
zasadami, których w żadnym wypadku nie należy kwestionować) przebycie, wraz
z podopiecznym, owej drogi. Również sam podopieczny jawi się tu jako czynnik
sprzyjający realizacji celów bądź utrudniający ich realizację (tenże). Z tego też powodu
pedagog zabiega o bezwzględną kontrolę podopiecznego, by eliminować ewentualne
utrudnienia w drodze do wcześniej ustalonego celu. Pedagoga zakorzenionego w racjonalności adaptacyjnej, a więc tego, który wybiera sterowanie jako formę pomocy,
charakteryzują: fundamentalizm interpretacyjny, interwencyjność (reaktywność)
poznawcza, pragmatyczność uzasadnień oraz samopotwierdzająca świadomość poznawcza. Fundamentalizm interpretacyjny sprawia, że działanie drugiego człowieka
sprzeczne z wartościami uznawanymi przez pedagoga uznawane jest za pozbawione
sensu, obce, dewiacyjne. Z tego też powodu pedagog sterujący bardzo łatwo określa
swoich podopiecznych mianem „patologii” bez próby zagłębienia się w istotę nieakceptowanego zachowania. Co więcej, pedagog sterujący nie próbuje też znaleźć
przyczyn swojej awersji do zachowań podopiecznego uznając, że posiadana przez
niego wiedza pozwala mu na taką właśnie jego ocenę. Sposób funkcjonowania podopiecznego „wymyka się” ramom normalności wyznaczonej przez wiedzę pedagoga
sterującego, a ta – w związku z jego reaktywnością poznawczą – nie wymaga, w jego
ocenie, rewizji i przebudowy. Jest wystarczająca. Pedagog sterujący nie dokonuje rewizji swojej wiedzy, ponieważ w jej prawdziwości umacnia go zjawisko nazwane przez
R. Kwaśnicę pragmatycznością uzasadnień. Zdaniem zwolennika sterowania należy
postępować zgodnie z jego propozycją, czy raczej zasadniej powiedzieć – zaleceniem
(nakazem, poleceniem), gdyż tak się w danej sytuacji postępuje, takie postępowanie
jest właściwe, odpowiednie i skuteczne. Jeśli podopieczny chce dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu musi, czy mu się to podoba czy nie, podporządkować się
pedagogowi, który jest jego przewodnikiem. Bez przestrzegania jego poleceń nie ma
możliwości, by „patologiczne” życie podopiecznego uległo poprawie.
12. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej…, s. 86.
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Pedagog sterujący, jeśli odniesiemy się do jego rozwoju, znajduje się, najwyżej,
w stadium konwencjonalnym, w którym ma miejsce pełna adaptacja w roli zawodowej. Z uwagi na samopotwierdzającą świadomość interpretacji, pedagog sterujący nie
jest świadomy własnego sposoby rozumienia świata, a to z kolei prowadzi go do przeświadczenia, że reprezentowany przez niego sposób myślenia, a przez to i działania,
„(…) jest oczywisty, jedynie słuszny, wystarczalny i ostateczny”13. Ujmując to nieco
inaczej można powiedzieć, że zwolennik sterowania nie jest w stanie przekroczyć
własnych ograniczeń swojego myślenia. Nie wychodzi on – mówiąc jeszcze inaczej
– poza zastany horyzont, co sprawia, iż czuje się pewnie i bezpiecznie. W szeroko
rozumianej pedagogicznej działalności, w tym również w pracy socjalnej, jest to
szczególnie ważne, gdyż pedagog „(…) pragnie być w swych działaniach pewny.
Ponieważ zewsząd otacza go niepewność, dąży do jej redukcji, ma wyraźną potrzebę
porządku, ograniczania sprzeczności”14. Osadzenie w racjonalności adaptacyjnej jest
pedagogowi sterującemu niezbędne. Dzięki temu niedookreślenie, niestandardowość,
dynamiczna zmienność zdarzeń i labilność warunków pracy zdają się być zredukowane. Pojawia się, tym samym, poczucie bezpieczeństwa.
Niestety, powtórzyć wypada za Andrzejem Olubińskim, że wielu pedagogów sterujących „(…) w ogóle nie uświadamia sobie swojej niewiedzy lub istniejących w niej
luk, inni usiłują jakoś wyprzeć ten fakt ze swojej świadomości, jeszcze inni w ogóle
się nad tym nie zastanawiają. W konsekwencji spora rzesza pracowników socjalnych
reprezentuje dogmatyczne podejście do problemów ludzkich: często uważają oni, iż
– pomimo, że obiektywnie wiedzą niewiele – posiedli już odpowiedni zasób wiedzy
koniecznej, predysponującej ich do wykonywania tego zawodu”15. Cytowany wyżej
autor słusznie zauważa, że postawa taka sprawia, iż pedagodzy pewni swojej wiedzy
i nieomylności nie widzą potrzeby dokształcania się ani weryfikowania raz zdobytej
wiedzy. Jest to wyjątkowo niebezpieczne dla samych podopiecznych.
Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku pedagoga oferującego,
którego – w przeciwieństwie do zwolennika sterowania – cechują: antyfundamentalizm interpretacyjny, intencjonalność poznawcza, uniwersalizm uzasadnień oraz
krytyczna świadomość własnej racjonalności. Antyfundamentalizm interpretacyjny
cechujący pedagoga oferującego sprawia, że inny sposób widzenia świata, sprzeczny
13. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej…, s. 96.
14. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 197.
15. A. Olubiński, Praca socjalna: aspekty humanistyczne i pedagogiczne, Toruń 2004, s. 87.
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z tym, który reprezentuje pedagog, nie jest negowany i odrzucany. Podopieczny jako
Inny nie jest spostrzegany przez zwolennika oferowania w kategoriach patologii.
Pedagog oferujący ma świadomość prowizoryczności poglądów podopiecznego,
ale także prowizoryczności własnych poglądów. Jedne i drugie mogą być, w każdej
chwili, zakwestionowane, poddane krytyce, weryfikowane. Dzięki antyfundamentalizmowi podopieczny może żyć własnym życiem16. Pedagog oferujący nie narzuca
– w przeciwieństwie do pedagoga sterującego – przyjętego przez siebie wzoru życia
podopiecznemu. Nie nakłada go na realną biografię podopiecznego17.
Pedagog oferujący, inaczej niż sterujący, dokonuje zmian (w) swojej wiedzy, przy
czym zmiany te „(…) nie są wymuszone, nie zachodzą pod presją konieczności, lecz
są intencjonalne”18. Pedagog ten nie stawia się ponad podopiecznym, nie uwypukla
asymetrii między nim a osobą, której stara się pomóc. Podopiecznego stara się traktować podmiotowo (będzie o tym jeszcze mowa) oraz po partnersku. Uniwersalność
uzasadnień działań i poglądów zwolennika oferowania sprawia, że wszystko to, co
zamierza on zrobić poprzedzone jest (auto) refleksją. „Uniwersalność tych uzasadnień – jak podaje R. Kwaśnica – polega na tym, że odwołują się one do pytania, czy
dana wiedza, dany sposób myślenia sprzyjają spełnianiu się społeczeństwa, czy też są
wymierzone przeciwko niemu. Czy wiedza rozszerza, czy ogranicza szanse istnienia
w ludzki sposób, tj. czy stwarza ona ludziom możliwość samodzielnego odnajdywania sensu swego życia, czy umożliwia im odnajdywanie w tym życiu porządku
i czy daje im poczucie wpływu na jego koleje”19? Spostrzeżenie to jest szczególnie
ważne w kontekście pomocy, która nie powinna ograniczać ani ubezwłasnowolniać
podopiecznego, ale dawać mu wsparcie i wzmacniać go w procesie radzenia sobie
z pojawiającymi się trudnościami. W przypadku oferowania jest to możliwe. Ostatnia cecha charakteryzująca pedagoga oferującego powoduje, że ma on świadomość
niekompletności i ograniczoności własnej wiedzy. Sposób działania nie jawi się tu
pedagogowi jako jedynie słuszny i niepodważalny. Tym samym pojawiająca się tu
niepewność nie jest traktowana w kategoriach zagrożenia, ale jest wpisana w istotę
16. Por. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej…, s. 105.
17.	Por. M. Malewski, Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego działania, [w:] B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie? Materiały ze Światowego Kongresu
Poradnictwa Zawodowego, Warszawa 2003, s. 13.
18. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej…, s. 105.
19. Tamże, s. 106.
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zawodu pedagoga oraz w proces pomagania drugiemu człowiekowi, który wcale nie
musi z naszej pomocy korzystać. Ma w tym wybór.
Na podstawie tego, co zostało powiedziane powyżej można wysnuć wniosek, iż
sterowanie wiąże się z przedmiotowym traktowaniem podopiecznego, kiedy oferowanie podkreśla jego podmiotowość. Z tego też powodu pedagogowi sterującemu
bliskie są założenia pedagogiki naukowej (technologicznej), gdy pedagog oferujący
skłania się ku pedagogice humanistycznej, krytycznej bądź antypedagogice. Zgodnie
z założeniami pedagogiki technologicznej celem pomocy będzie dokonanie zmian
w życiu i sposobie funkcjonowania podopiecznego poprzez wywieranie na niego
wpływu z zewnątrz20. Tym natomiast, na co warto zwrócić uwagę w kontekście
pedagogiki humanistycznej jest holizm, a więc całościowe ujmowanie drugiego człowieka, postrzeganie go jako istoty bio-psycho-społecznej. Jak zauważa Teresa Bauman,
w pedagogice humanistycznej odnoszącej się do idei holizmu „postuluje się potrzebę
głębokiego kontaktu psychicznego i zrozumienia (…) nacechowanego bezinteresowną życzliwością, pomocą psychiczną i serdecznością”21. Sterowaniu, któremu
bliskie są założenia pedagogiki technologicznej odpowiada filozofia behawioryzmu,
zgodnie z którą istotą pomocy będzie bezpośrednie oddziaływanie na podopiecznego
polegające „(…) na jawnym kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnianiu i wręcz
lekceważeniu przysługującego mu prawa do własnej aktywności i samodzielności”22.
W koncepcji behawiorystycznej człowiek jest istotą zewnątrz sterowną, a zatem zmianę jego postępowania możemy osiągnąć poprzez stosowanie bodźców zewnętrznych
pozytywnych i negatywnych, czyli nagród i kar. Behawioryści uznają, że poprzez
stosowanie owych bodźców można w sposób kontrolowany manipulować (sterować) zachowaniem człowieka23. Problemem, zwłaszcza dla pracy socjalnej, jest to, iż
wynikiem oddziaływań pedagogicznych jest „wytworzenie” człowieka produktywnego, pozbawionego inicjatywy, przedsiębiorczości i spontaniczności24. Jest tak, gdyż
pedagodzy preferujący sterujący system pomagania, będący jednocześnie zwolennikami koncepcji behawioralnej, „(…) w swojej praktyce (…) preferują autorytarną
20.	Zob. T. Bauman, Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu, [w:]
T. Pilch, T. Bauman (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 92.
21. Tamże, s. 95.
22. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2005, s. 63.
23. Zob. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000, s. 21 i nast.
24. Por. Tamże, s. 82.
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oraz asymetryczną postawę wobec klientów, często traktując ich przedmiotowo oraz
manipulacyjnie. Pracownicy o behawioralnym stosunku do innych – pisze dalej A.
Olubiński – sądzą, iż praca socjalna polega głównie na uczeniu podopiecznych sposobów unikania problemów za pomocą ciągłej kontroli ich zachowań oraz groźby
określonych sankcji, z wstrzymaniem jakiejkolwiek pomocy włącznie”25.
O ile zwolennicy sterowania uznają, że środkiem do poprawy sytuacji podopiecznego jest oddziaływanie nań poprzez system zewnętrznych wzmocnień, o tyle przedstawiciele oferowania jako formy pomocy przyjmują, iż zmianę sytuacji podopiecznego można osiągnąć jedynie współpracując z nim. Metody pracy polegające na
zewnętrznej indoktrynacji zastąpione są dialogiem z podopiecznym. Większy nacisk
kładzie się też na zapewnienie odpowiednich warunków psychospołecznych, w których przebiegał będzie proces pomocy, niż na zewnętrzne oddziaływania. Dzięki
temu ograniczona zostaje nadmierna intencjonalność pomocy oraz jej interwencyjny
i dyrektywny charakter26.
Kwestię tę sygnalizuje również A. Olubiński wskazując na istotę pracy socjalnej
zbieżną z założeniami koncepcji humanistycznej, zgodnie z którą negatywne zachowania człowieka nie wynikają z jego „złej” natury, jak ma to miejsce w koncepcji
psychodynamicznej (determinizm psychologiczny, natawizm), ale stanowi wynik
niekorzystnych warunków życia i socjalizacji. Usuwając zatem owe niekorzystne
warunki dajemy podopiecznemu możliwość poradzenia sobie ze swoją trudną sytuacją. Istotę zagadnienia wyjaśnia J. Kozielecki pisząc, że zgodnie z założeniami
psychologii humanistycznej „(…) człowiek z natury jest dobry, (…) jego dążenia są
konstruktywne i pozytywne. Jeśli osoba działa destruktywnie, jeśli jest agresywna,
jeśli dokonuje aktów gwałtu, to nie dla tego, że posiada taką naturę, że kieruje nią
popęd niszczenia, ale dlatego, iż działa wbrew naturze, iż rzeczywistość, w której żyje,
blokuje rozwój jej prawdziwych, pozytywnych zachowań”27.
Pedagog oferujący wychodzi zatem z założenia, że na nic zdadzą się zewnętrze naciski w postaci nagród i kar, jeśli człowiek, któremu pomagamy żyje w niewłaściwych,
z rozwojowego punktu widzenia (a tak dzieje się bardzo często), warunkach. Usunięcie
przeszkód w postaci wspomnianych nieodpowiednich warunków nie gwarantuje, co
prawda, sukcesu w zakresie realizowanej pomocy, ale stanowi – jak sądzę – podstawę
25. A. Olubiński, Praca…, s. 81.
26. Por. M. Łobocki, Teoria…, s. 81.
27. J. Kozielecki, Koncepcje…, s. 244.
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do tego, by podopieczny skorzystał z własnych zasobów, by uruchomił mechanizm
nazywany samorozwojem, samopomocą bądź transgresją. Zmiana, o którą nam tu
chodzi wspiera się bowiem na transgresji polegającej na „(…) przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych, na rozszerzaniu
sfery własnej działalności, na łamaniu tabu, na wychodzeniu poza to, czym jednostka
jest i co posiada”28. Często w języku potocznym stwierdzamy, że człowiek nie jest
w stanie sam siebie przeskoczyć. Biorąc pod uwagę koncepcję transgresji wydaje się,
iż sformułowanie to jest fałszywe, ponieważ zasygnalizowana tu transgresja nie jest
niczym innym niż przysłowiowym przeskakiwaniem samego siebie. Aby jednak stało
się to możliwe, człowiek musi mieć do tego stworzone odpowiednie warunki. Pomoc
przez oferowanie – tak jak ja ją rozumiem – polega właśnie na tworzeniu takowych
warunków, w których podopieczny sam siebie przeskoczy. To, w moim przekonaniu,
stanowi istotę oferowania.
Pomoc przez oferowanie można jeszcze wyrazić korzystając z innego, ale równie
często używanego, sformułowania. Otóż mówimy często, iż w pracy socjalnej chodzi
o to, by podopiecznemu dać wędkę a nie rybę i nauczyć go łowić. Problem polega
jednak na tym, że z uporem maniaka (sic!) staramy się, a w zasadzie nakazujemy, gdyż
w większości osadzeni jesteśmy w racjonalności instrumentalnej, nauczyć podopiecznego, by zaczął on łowić ryby na… bezrybiu. Z przyczyn oczywistych nie jest to możliwe,
niestety znaczna część pedagogów sterujących nie zdaje sobie z tego sprawy. Zgadzam
się, że najkorzystniejszą formą pomocy będzie wyposażenie podopiecznego w wędkę
i nauczenie go umiejętności łowienia ryb. Warunkiem jednak skuteczności naszych
działań jest – jak sądzę – znalezienie łowiska pełnego ryb. W przeciwnym razie nawet
najlepszy instruktor wędkarstwa na nic się nie zda. Nasza pomoc okaże się bezskuteczna.
Powyżej starałem się zestawić ze sobą dwie różniące się, w sposób zasadniczy, formy
pomocy komunikacyjnej. Oczywiście mam świadomość, że nie została przeze mnie
wyczerpana lista możliwych dychotomii między oferowaniem a sterowaniem. Lista
ta, siłą rzeczy, pozostaje otwarta jako zaproszenie do refleksji i ewentualnej polemiki z potencjalnym Czytelnikiem zainteresowanym podejmowaną tu problematyką.
Obecnie spróbuję dokonać krótkiego podsumowania tego, co zostało dotychczas
powiedziane z uwypukleniem konsekwencji wyboru przez pedagoga jednej z dwóch
możliwych form pomocy: sterowania bądź oferowania.
28. J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997, s. 10.
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Sterowanie czy oferowanie w pracy socjalnej: konsekwencje
Jak już wyżej zasygnalizowałem, pedagog świadcząc pomoc na rzecz podopiecznego,
który znalazł się w trudnej dla siebie sytuacji ma do wyboru dwie jej formy. Może
wykorzystać sterowanie bądź oferowanie. To, po którą z form pomocy sięgnie zależy
przede wszystkim od niego samego. Ważne byśmy uświadomili sobie, że ważkie są
konsekwencje owego wyboru, szczególnie dla samego podopiecznego. Twórczyni
polskiej pedagogiki społecznej Helena Radlińska stwierdziła niegdyś, że opieka ubezwłasnowolnia. „Ta cecha opieki – pisała H. Radlińska – nakłada wielką odpowiedzialność na jej wykonawców i pociąga za sobą podwójne niebezpieczeństwo: przemocy
opiekuna oraz zabijania zaradności i odpowiedzialności podlegającego opiece”29.
Wydaje się, że również pomoc, jeśli realizowana jest w sposób nieprawidłowy, też
może ubezwłasnowolnić. Myślę, że niebezpieczeństwo, na które wskazała cytowana
wyżej autorka pojawia się podczas pomocy przez sterowanie, gdzie pedagog daje
sobie prawo do podejmowania działań za podopiecznego, a dokładnie rzecz ujmując do projektowania tychże działań, gdyż ich wykonawcą pozostaje podopieczny.
Na uzasadnienie sterowania jako formy pomocy wskazuje R. Kwaśnica pisząc, iż
„sterowanie uzasadnione jest tym, że celem pomocy jest ochrona ludzi przed popełnianiem błędów”30. Zwolennik sterowania, zdaniem R. Kwaśnicy, w chęci ochrony
podopiecznego przed ewentualnymi błędami poszukiwał będzie uzasadnienia swojego
interwencyjnego działania wobec niego.
Pedagog sterujący uzasadnienia takiego poszukuje w zajmowanym przez siebie
stanowisku31 oraz w posiadanej wiedzy i kompetencjach. Wiedza ta jest, jak już wcześniej wspominałem, w ocenie pedagoga sterującego pewna i sprawdzona. To ona,
a w zasadzie przekonanie o niej, pozwala pedagogowi sterującemu na uprzedmiotowienie podopiecznego. Poważne są tego konsekwencje. Po pierwsze, podopieczny
zamiast uczyć się samodzielnego radzenia sobie w otaczającej go rzeczywistości całą
odpowiedzialność zrzuca na pedagoga. Po drugie, zamiast stawać się osobą refleksyjną
staje się arefleksyjny, bezmyślny, odtwórczy a nie twórczy, kreatywny. Po trzecie wreszcie, zamiast pożądanego rozwoju podopiecznego ma miejsce jego regres, inwolucja,
uwstecznienie. Nie bez znaczenia jest również to, iż takie uzależnienie podopiecznego
od systemu pomocy generuje koszty także materialne, nie tylko społeczne. W ten
29. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław-Warszawa – Kraków 1961, s. 340.
30. R. Kwaśnica, O pomaganiu…, s. 24.
31. Przez to zarysowuje się i uwypukla asymetria relacji pedagog – podopieczny.
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sposób, jak mi się wydaje, tworzy się osobę o wyuczonej bezradności, która w coraz
większym stopniu staje się zależna od pomocy państwa, w tym też tej o charakterze
materialnym.
Sterowanie zaprzecza dwom istotnym, według mnie, zasadom pracy socjalnej.
Pierwszą z nich jest zasada subsydialności, czyli pomocniczości państwa, drugą
empawerment. Zasada subsydialności „(…) oznacza, że bez względu na podmiot
udzielający pomocy lub wsparcia, tego typu pomoc powinna mieć miejsce tylko
w sytuacjach, gdy niewystarczające są działania osób czy wspólnot, z którymi potrzebujący ma kontakt”32. Ujmując to inaczej można powiedzieć, że idea pomocniczości
polega na tym, iż państwo poprzez swoje instytucje pomocowe nie przeszkadza i nie
utrudnia osobom potrzebującym podejmowanych przez nie inicjatyw mających na
celu poprawę swojej sytuacji lub też wzmacnia te inicjatywy. „Chodzi tutaj głównie
o to – pisze A. Olubiński – iż na ogół jednostki i grupy potrzebujące pomocy pragną
żyć na własny rachunek, czy w oparciu o własne zasoby i siły”33.
Sądzę, że oferowanie umożliwia podopiecznemu rozwijanie samodzielności i sprawczości w pokonywaniu trudności życiowych, gdy sterowanie możliwości te ogranicza
a wręcz znosi. W tym, zatem zakresie oferowanie zdaje się być korzystniejsze dla
podopiecznego.

Podsumowanie
W artykule tym starałem się podjąć problematykę sterowania i oferowania jako dwóch
form pomocy, wskazując jednocześnie na konsekwencje wyboru. Obecnie kończąc
swój wywód chciałbym opowiedzieć się za oferowaniem, gdyż uważa, że ta forma
pomocy jest korzystniejsza zarówno dla osób korzystających z pomocy pedagogów,
jak i dla instytucji, w których są oni zatrudnieni oraz dla całego systemu pomocy.
Wydaje mi się, że pedagog realizując pracę socjalną może sam dokonać wyboru, czy
skłania się ku oferowaniu, czy też jest zwolennikiem sterowania. Oczywiście jest to
wybór trudny i często wiąże się z potrzebą przeciwstawienia się presji przełożonych.
Duża część pracowników pomocy społecznej, w tym również pedagogów, nie ma dość
siły, by z pełnym zaangażowaniem realizować ideę primum non nocere. Wolą oni
ciepłą posadkę, w której nie wymaga się od nich myślenia (co więcej, myślenie wydaje
się być niewskazane) a oczekuje arefleksyjnego wykonywania poleceń, także tych
32. A. Olubiński, Praca…, s. 36-37.
33. Tamże, s. 37.
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głupich i szkodzących podopiecznym. Tę część pedagogów dopadło zurzędniczenie
wywołujące u nich samozachwyt i samozadowolenie z pełnionej przez siebie funkcji.
Oczywiście zgodzić się trzeba z Tadeuszem Kamińskim stwierdzającym, iż pedagodzy
ci „będąc pracownikami administracji samorządowej są (…) z definicji urzędnikami.
Pytanie zasadnicze, zatem nie dotyczy kwestii bycia lub nie bycia urzędnikiem – jak
słusznie zauważa T. Kamiński – ale zakresu tego zurzędniczenia. Niestety, jak pokazują
doświadczenia wielu podopiecznych instytucji pomocy społecznej, znaczą część jej
pracowników charakteryzuje duży stopień wspomnianego zurzędniczenia. Można
tu jeszcze dodać, że owemu zurzędniczeniu towarzyszy olbrzymi stopień zidiocenia,
ale to już zupełnie inna historia.

Streszczenie
Oferowanie i sterowanie jako dwie formy pomocy. Implikacje i komplikacje
dla/w pracy socjalnej
Praca socjalna podejmowana, obok pracowników socjalnych, także przez pedagogów
realizowana być może jako ratownictwo, opieka i pomoc. Tę ostatnią podzielić można
na pomoc instrumentalną oraz pomoc komunikacyjną, przy czym w pracy socjalnej
pomoc ma charakter komunikacyjny. Również pomoc komunikacyjna jest wewnętrznie zróżnicowana i wyróżnia się w niej oferowanie oraz sterowanie. Obydwie formy
różnią się od siebie w znaczący sposób, gdyż odwołują się one do różnych założeń
światopoglądowych, wykorzystują różne koncepcje teoretyczne a przez to realizowane są różnoraki sposób pod względem metodycznym. To, którą z form pomocy
komunikacyjnej wybierze pedagog, ma niebagatelny wpływ na jakość realizowanej
przez niego pracy socjalnej z podopiecznym.
Słowa kluczowe: praca socjalna, pomoc, sterowanie, oferowanie.

Summary
Streeting and offering as two forms of assistance. Implications and complications
for/in social work
Social work may be performed as assistance, care or rescue. The first one can take the
form of steering, which is designed to exert external influence on the charge to direct
their actions, and offering, which is designed to present the charge with a number
of possible solutions to a given problem, of which one is expected to be selected and
approved by the charge. In the case of steering, the asymmetry of the charge-teacher
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arrangement is stressed, while in the case of offering ‒ although the asymmetry is still
visible ‒ the teacher tries to minimise any differences between them and the charge,
emphasising the fact that both partners in the interaction carry rights. The form
of assistance to be chosen by the teacher has a considerable impact on the charge’s
functioning as well as on their present and future situation.
Keywords: assistance, social work, offering, steering.
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Model GROW, jako pomoc w realizacji celów
uczniów i nauczycieli w szkole, dla zespołów
sportowców, kadry kierowniczej i pracowników
oraz w życiu prywatnym
Renata Zarzycka-Bienias1
Głównym powodem, dla którego warto wyznaczać sobie cel, jest to, co taka
decyzja z Tobą robi, abyś go osiągnął. To jak ta decyzja cię kształtuje, będzie
zawsze o wiele większą wartością niż to, co dostaniesz.
Jim Rohn2

Wprowadzenie
Model GROW, dzięki swojej uniwersalności, jest jedną z najpopularniejszych metod
stosowanych w coachingu. Tymczasem powszechnie uważa się, że sam coaching,
będąc metodą pracy z podopiecznym, wywodzi się ze sportu, a jego początki sięgają
lat 70.3 Wówczas to właśnie trener tenisa W. Timothy Gallwey uświadomił sobie, że
dotychczas stosowane przez niego metody pracy, polegające na krytyce i udzielaniu
rad, w dłuższej perspektywie okazują się nieskuteczne. Mimo, że jego podopieczni deklarowali, iż zdawali sobie sprawę z tego, co robią źle i co powinni poprawić, w chwili
konfrontacji z przeciwnikiem, wiedza ta nie zapewniała im zwycięstwa. Po żmudnej
i wnikliwej obserwacji oraz rozmowach z zawodnikami, W.T. Gallwey zrozumiał,
że: „Prawdziwym przeciwnikiem nie są sportowi przeciwnicy, lecz własne ograniczenia i słabości”4. W związku z powyższym odkryciem, W.T. Gallwey opracował
następującą strategię działania: „Pomagać w osiąganiu najlepszych rezultatów nie
używając ocen i osądów”5. Strategię tę, która jest również częścią teorii coachingu,
1.	Mgr Renata Zarzycka-Bienias, doktorantka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (UITM)
w Rzeszowie.
2.	K. Rowińska, J. Kozioł, Dziennik coachingowy. 365 od Twojego coacha, Gliwice 2014, s. 22; http://
www.najbogatsi.pl/index.php?dz=cytaty&id=712&urlt=anthony-robbins-twoj-los-ksztaltuje-sie
-w-momentach-podejmowania-decyzji, pobrano 12.10.2018 r.
3.	Ł.T. Marciniak, S. Rogala-Marciniak, Coaching: zbiór narzędzi wspierania rozwoju, Warszawa
2013, s. 46.
4. M. O’ Nell, Coaching dla kadry menadżerskiej, Poznań 2005, s. 93.
5. Tamże, s. 72.
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dotyczącą modelu GROW, opisał W.T. Gallwey w książce The Inner Game of Tennis,
którą wydano w latach 70. ubiegłego wieku. W Polsce jest ona dostępna pod tytułem
Wewnętrzna gra: tenis.
W.T. Gallwey rozpoczął testowanie nowej metody pracy z zawodnikiem Johne’m
Whitmore’m. Zawodnik ten stał się znany z tego, że jako pierwszy zastosował te nowatorskie metody również w coachingu biznesu. W książce autorstwa J. Whitmora,
zatytułowanej Coaching. Trening efektywności, znajduje się jedno z kluczowych założeń
tej metody pracy. Omawia ono zagadnienie sukcesu w sporcie, pracy, relacjach itp., polegające na przezwyciężaniu ograniczeń umysłowych, które mogłyby powstrzymywać
osiąganie najlepszych rezultatów6. Za „ojca chrzestnego” coachingu zorientowanego
na efektywność, uznaje się byłego kierowcę wyścigów rajdowych, Sir John Whitmore’a.
Jest on również najczęściej uznawany za twórcę modelu GROW, gdyż jako pierwszy
udostępnił ten model czytelnikom. Metodę tę zaprezentował w książce Coaching For
Performance: Growing People, Performance and Purpose (Coaching osiągnięć: rozwój
ludzi, wydajność i cel). O swoim pomyśle, pisze on tak: „Koncepcja modelu pojawiła
się pierwotnie w dyskusji z kilkoma współpracującymi coachami, w tym z Grahamem
Alexandrem, jaką prowadziliśmy w londyńskim biurze McKinsey, i od tamtej pory
termin COACHING BIZNESOWY GROW wszedł w powszechne użycie”7.
Metoda GROW jest jednym z podstawowych modeli coachingu. Model ten wspomaga podjęcie skutecznych decyzji uwzględniających obecną sytuację, w jakiej się
znajdujemy. Jest on prostą metodą wyznaczania celów poprzez określanie i nazywanie
problemu, świadome jego przetransformowanie w formę pozytywnie sformułowanego wyzwania8, przed jakim stoi klient (uczeń zwany coachee) i skoncentrowanie się
na poszukiwaniu wariantów rozwiązania. Model GROW jest niezwykle elastyczny,
ponieważ można go stosować na sobie lub będąc, jako coach, w roli przewodnika,
można pomagać drugiej osobie, przejść przez poszczególne punkty tego modelu.
Można go stosować w biznesie, w zarządzaniu, w określaniu ścieżki zawodowej, w życiu prywatnym, w realizacji celów ucznia bądź całej klasy czy zespołu w szkole, albo
drużyny zawodników. Wynika z tego, iż metoda GROW może mieć zastosowanie
wszędzie tam, gdzie chcemy dysponować planem działania, uwzględniającym nasze
6.	J. Whitmore, Coaching: trening efektywności: rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW:
zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa, Warszawa 2011, s. 87.
7. C. Wilson, Coaching Biznesowy, Warszawa 2010, s. 15–16.
8. T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław 2012, s. 75.
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możliwości i zasoby. Chodzi o to, aby sposoby komunikowania się coacha z klientem i wspólne zrozumienie omawianych zagadnień, rzeczywiście przynosiły dobre
i pożądane rezultaty9.

Definicja i istota coachingu w ujęciu teoretycznym
Coaching to proces, polegający na wydobywaniu mocnych stron z ludzi i pomaganiu im w omijaniu osobistych barier po to, aby mogli dosięgnąć celu. Coaching
jest pomocny również w ułatwieniu ludziom bardziej efektywnego funkcjonowania
w zespole oraz indywidualnego, w codziennym życiu. Coaching koncentruje się na
rozwiązaniu przyczyn problemów, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. Wyzwala w ludziach potencjał sprawczej siły zamiaru i motywuje do działania.
Coaching zapewnia to, że klient może dać z siebie wszystko co najlepsze, uczyć się
przy tym i rozwijać swoje kompetencje w taki sposób, w jaki on sam pragnie. Może
uświadomić sobie, jakie ma wewnętrzne zasoby i co jest w nim najlepsze, jakie ma
przekonania i wartości, może wzmacniać je lub wymienić na bardziej użyteczne.
Poprzez coaching, klient buduje oparcie w sobie, wzmacnia swoje wybory i dochodzi
do zmian w myśleniu, a tym samym w kierunku swojego życia. Coaching jest partnerstwem pomiędzy coachem a klientem. Coach pomaga klientowi w osiągnięciu
osobistych sukcesów i osiągnięciu rezultatów upragnionych przez klienta w życiu
osobistym i zawodowym, przy czym coach nie musi być ekspertem w dziedzinie pracy
swego klienta. Barbara Kożusznik zaznacza, że jest „to proces pomagający ludziom
w osiąganiu lepszych wyników działań; innymi słowy: to planowany, dwustronny
proces, w wyniku którego człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje dzięki rzetelnej ocenie, ukierunkowanej praktyce i regularnym sprzężeniom
zwrotnym”10.
Coaching to proces, podczas którego klient (osoba coachowana) uświadamia sobie,
że wszelkie potrzebne do rozwoju zasoby ma w sobie. W związku z tym Paweł Smółka
definiuje coaching, jako metodę samorealizacji i wspieranie rozwoju, w kształtowaniu własnego życia i siebie, w zgodzie z wyznawanymi wartościami, posiadanymi
predyspozycjami i pragnieniami, z którymi identyfikuje się klient. Rozpatrując co-

9. O. Rzycka, Menadżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągać rezultaty, Warszawa 2012, s. 105.
10.	B. Kożusznik, M. Adamiec, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator, Katowice
2000, s. 200.
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aching w aspekcie realizowanych przez P. Smółkę profilów, można mówić o trzech
specjalnościach, a mianowicie coachingu:
– umiejętności,
– rozwoju osobistego,
– efektywności11.
Wspólna praca coacha i jego klienta (ang. coachee) wzmacnia efektywność i nakreśla celowość uczenia się. Kazimierz Perechuda w książce Scenariusze, dialogi i procesy
zarządzania wiedzą, pisze o procesie coachingowym, w którym osoba coachowana
ma możliwość zastosowania przekazywanej wiedzy, dzięki bieżącej pomocy coacha,
jego uwadze, cierpliwości i zadawanym przez niego pytaniom. Pewien element przekazywania wiedzy może sprawiać początkowe trudności w otworzeniu się osoby
coachowanej i zaufaniu coachowi. Jednak współpraca ta nie ma na celu prowadzić
do frustracji czy demotywacji, lecz pomaga stopniowo odkrywać nowe przestrzenie
przemyśleń i rozwiązań w umyśle klienta. Natomiast stare rutyny i schematy mentalne
klienta, są jak pisze K. Perechuda: ,,usuwane zanim zostaną wprowadzone nowe,
dzięki czemu jest gwarancją, że ,,nauka w las nie pójdzie, osoba coachowana ma
ciągłe wsparcie przy zmianach, ciągła obserwacja i poprawianie błędów w pracy na
bieżąco to sprzężenie zwrotne”12.

Ustalanie celu w modelu GROW zgodnie z zasadami
neurolingwistycznego programowania NLP
Model GROW jest łatwą do zapamiętania i pożyteczną sekwencją, według której
przebiega rozmowa coachingowa. Metoda GROW należy do najbardziej znanych
i powszechnie stosowanych modeli coachingowych. Jego angielska nazwa GROW
najczęściej tłumaczona jest, jako ROŚNIJ, a inaczej mówiąc WZRASTAJ. Nazwa
GROW jest chwytliwym akronimem czterech kluczowych słów, będących jednocześnie kolejnymi krokami modelu. Pochodzi od skrótów angielskich słów:
– Goal – Cel,
– Reality – Rzeczywistość,
– Options and Obstacles – Opcje i przeszkody,
– Will – Wola13.
11. A. Sajkiewicz, Zasoby Ludzkie w Firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa 2000, s. 260.
12. K. Perechuda (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Warszawa 2008, s. 211.
13. O. Rzycka, Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi, Warszawa 2010, s. 15.
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Skrót ostatniej litery „W” jest nazywany też, jako Wrap Up – zobowiązanie końcowe
lub jako Way Forward - droga naprzód oraz również What next? – co dalej?.
W modelu GROW głównym założeniem jest to, aby w pierwszej kolejności określić
cel rozmowy coachingowej. Następnie należy zdefiniować punkt wyjścia, związany
z przeprowadzeniem zmian poprzez sprawdzanie rzeczywistości oraz opracowywanie
kilku opcjonalnych rozwiązań dla zweryfikowanych trudności. Z kolei na etapie,
nazywanym „Wola” należy wybrać przynajmniej jedną możliwość oraz przełożyć ją
na konkretne działania przeznaczone do wykonania14. Taki ciąg czterech kroków
prowadzi klienta do wyznaczenia celu (goal), przez jasne określenie punktu wyjścia,
jako oceny rzeczywistości (reality). Kolejne kroki to opracowanie kilku możliwych
rozwiązań (options), jako awaryjnych planów i kilku opcji działania: A, B, C lub więcej.
Prowadzą one aż do wyznaczenia konkretnego podsumowania (will). Poszczególne
kroki działania, powinny zmobilizować klienta i przybliżać go do realizacji celu. Te
cztery jasno sprecyzowane etapy, następujące kolejno po sobie, można modyfikować
w zależności od przebiegu sesji coachingowej, dostosowując spotkanie do potrzeb
klienta. Model GROW można określić mianem metody rozwiązywania problemów
oraz techniką pracy z celami. Przede wszystkim jest to jednak proste narzędzie, które może być stosowane przez każdego bez znajomości coachingu czy psychologii.
Dobrze, jeśli cele określane w modelu GROW, będą ustalane zgodnie z zasadą Neurolingwistycznego Programowania NLP, według 5-ciu elementów. Oznacza to, że
muszą być: pozytywnie sformułowane, a inaczej określane jako „do”, sformułowane
szczegółowo i konkretne, samodzielnie osiągalne, motywujące i ekologiczne. Z reguły osiągamy to, na czym się koncentrujemy, a nie to, co pozostaje poza zasięgiem
naszej uwagi. Przykładowo, kiedy ludzie „unikają”, „pozbywają się” i są „od”, wtedy
trzymają się z dala od tego, czego nie chcą i czego nie lubią. Wtedy identyfikują
problemy i mają tendencję do skupiania się nad nimi i na tym, co kiedykolwiek nie
wyszło, może nie wyjść lub nie wyjdzie. Poznać można ich po tym, że mówią o tym,
czego nie chcą i o tym, co chcą, żeby się nie stało. Opowiadają o tym, czego nie chcą,
czego nie zrobią lub unikną, bądź pozbędą się np. kilogramów i masy ciała, mówiąc:
„chcę się odchudzać”, „nie chcę palić papierów”, „chcę się oduczyć palenia”. Okazuje
się, że większości ludzi znacznie łatwiej przychodzi wyrażanie tego, czego nie chcą,
niż pozytywne określenie tego, czego pragną. Wyobraźmy sobie teraz, że siedzisz
14. J. Rogers, Coaching. Podstawy umiejętności, Gdańsk 2010, s. 12.
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w restauracji i przeglądasz menu. Po chwili przywołujesz kelnera i mówisz do niego:
Wiem, że nie mam ochoty na rosół, nie chcę też makaronu ani ryby, nie lubię steku
i nie będę jeść sałatki z rzepy…”15. Co w takiej sytuacji może zrobić kelner? Czy poda
Ci jakieś inne danie? Ale jakie? Prawdopodobnie, jeżeli jasno i wyraźnie nie wyartykułujesz, na co masz ochotę, to nie dostaniesz nic. Skutkiem tego nadal będziesz głodny
i sfrustrowany. Analogicznie prezentuje się sytuacja klienta na sesji coachingowej.
Jeśli nie sprecyzuje on swojego celu, do jakiego ma zmierzać proces coachingu, klient
może pozostać nieusatysfakcjonowany. Zasadniczo kierunek motywacji powinien być
„do” a nie „od”, na przykład „do celu, do zdrowia, do szczęścia”, a nie „od nieszczęścia,
od niepowodzenia, od choroby”. Kiedy ludzie „przybliżają się” to „dążą” do czegoś.
W metaprogramach ten element nazywa się również „do”. Kiedy ludzie „przybliżają
się”, to dążą do tego, czego pragną i skupiają swoją uwagę na tym. Jeśli coach ma
klienta „od”, powinien przekierować jego myślenie na to, czego klient naprawdę chce
tak, aby mógł on uzyskać w efekcie, pozytywne określenie celu.
Drugim elementem, jest sformułowany szczegółowo i konkretnie cel, tak aby był
możliwy do osiągnięcia. Im więcej szczegółów, tym cel jest bardziej wyraźny. Aby
go wyspecyfikować, angażujemy wyobraźnię klienta, mówiąc mu: Wyobraź sobie
cel tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Zaangażuj wszystkie zmysły i wyznacz czas
realizacji celu. Zastanów się, co zobaczysz, co usłyszysz, co poczujesz, gdy osiągniesz
to, czego pragniesz? Kiedy to chcesz osiągnąć? Po czym poznasz, że już to osiągnąłeś?
Szczegółowe określenie celu umożliwi zwracanie przez nas większej uwagi na okazje,
które mogą pomóc w realizacji zamierzenia.
Konkretnym elementem jest cel, który pozwala samodzielnie oceniać postępy oraz
to, co jest ważne, aby coaching mógł się przyczynić do indywidualnego uczenia się
i rozwoju. Samodzielnie osiągalny cel określa stan, w jakim procencie cel jest w pełni
zależny od klienta, a w jakiej części, od innych ludzi, rzeczy, finansów lub innych
okoliczności. Znaczy to, że cel powinien być postawiony rozsądnie i pozostawać pod
kontrolą klienta. Aby cel był motywujący, powinien posiadać odpowiednią rangę. Jeśli
cel okazuje się zbyt duży, warto zapytać: Jakie bariery i przeszkody powstrzymują Cię
przed jego osiągnięciem? Warto wtedy przekształcić wyszczególnione przez klienta
bariery czy problemy, w mniejsze cele stojące na drodze do głównego celu. Jeśli natomiast cel jest zbyt mały i słabo motywujący do jego realizacji, warto zadać klientowi
15. S. Dembkowski, F. Eldridge, I. Hunter, Coaching kadry kierowniczej, Warszawa 2014, s. 63.
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dodatkowe pytania skalujące od 1 do 10. Pytania skalujące są jedną z ważnych technik w coachingu. Pozwalają na stworzenie dynamiki i rozpędu, podczas klarowania
wizji celu16. Jeśli klient zapytany o to, jak ważny jest dla niego cel, stawia go poniżej
5 w skali od 1 do 10, coach może zadać dodatkowe pytania: Jeśli osiągniesz ten cel,
co Ci to da?17. Można go też uatrakcyjnić łącząc z większym, bardziej motywującym
celem. Warto wesprzeć się pytaniami: Pomyśl, co jest w osiągnięciu celu ważne dla
Ciebie? Co jest w nim najlepsze?
Ekologiczny cel musi pozostawać w zgodzie z systemem wartości klienta. Uzyskane rezultaty powinny przynieść korzyść jemu i ludziom, z którymi klient pozostaje
w bliskich relacjach. Wszystkie jego działania wpływają na innych ludzi, na rodzinę,
współpracowników i znajomych. Możemy klientowi zadać pytania: Zastanów się, co
się stanie, kiedy osiągniesz swój cel? Jaki wpływ będzie miało osiągnięcie celu na inne
sfery Twego życia? Czy to zgadza się z Twoimi zasadami? Jeśli mógłbyś od razu dostać
to, czego pragniesz, czy byś to przyjął?
Posiadając umiejętność jasnego precyzowania celów, spójny system wartości oraz
znając własny kierunek motywacji, klient może świadomie mobilizować się do działania. Wszak każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego, często bardzo małego
kroku. Kiedy ustalone są już cele, znane są fakty z codzienności, a klient rozważa
różne opcje działania, powinien nadejść etap planowania. Model GROW umożliwia
ustalenie planu działań wspólnie z klientem i podjęcie decyzji, co do jego realizacji.
Cel powinien być dla klienta prawdziwym wyzwaniem, gdyż jak pisze Frank Farelly
w książce Terapia prowokatywna, „Ludzie zmieniają się i rozwijają w odpowiedzi na
wyzwanie”. Farelly uważa, że złość na samego siebie jest dobrą motywacją wewnętrzną,
do podejmowania natychmiastowych decyzji i porządkowania swojego otoczenia
oraz stosunku do niego, poprzez szybkie zmiany. W tym celu wykorzystuje się coaching prowokatywny i stawia odpowiednie pytania, aby pobudzić pewien rodzaj
auto-złości u klienta18. Jedną z najistotniejszych kwestii stanowi uznanie celu przez
klienta za własny nawet, jeśli cel ustalony jest w kontekście biznesowym, organizacji.
Wtedy bardzo ważne jest to, aby cel miał również znaczenie dla osoby, która będzie
odpowiedzialna za jego realizację, gdyż tylko wtedy klient będzie chciał „zrobić to,
co trzeba”, żeby osiągnąć cel. Jeśli cel nie będzie spełniał tych warunków i nie będzie
16. M. Atkinson, R. T. Chois, Coaching krok po kroku, Warszawa 2010, s. 57.
17. J. O’Connor, NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Poznań 2013, s. 41.
18. F. Farelly, J. Brandson, Terapia prowokatywna, Wrocław 2004, s. 48.
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wyzwaniem dla klienta, to osiągnięcie celu nie będzie do końca zrealizowane. Klient
nie zaangażuje dostatecznego wysiłku w zrealizowanie celu. Ważne jest, aby sam
klient dokładnie zdefiniował swój cel, zobowiązał się do jego realizacji i zapisał go
krok po kroku, tak by powstał trwały ślad19. Cel powinien być ambitny, inspirujący
i długofalowy, a także uzasadniony warunkami życia i kariery adepta. W wypadku
Life Coachingu, można pracować nad szukaniem celu w życiu, nad równowagą życia
zawodowego i rodzinnego oraz relacjami osobistymi. Według Ho Law, Sara Ireland
i Zulfi Hussain, autorów książki Psychologia coachingu: „Cele osobiste i cele organizacji powinny oczywiście być zbieżne, podobnie coaching menadżerski winien się
zazębiać z coachingiem życiowym”20.
Nauczyciele mogą wykorzystać model GROW do rozmów z uczniami oraz ich
rodzicami. Dyrektorzy szkół zorientowani na rozwój grona pedagogicznego, mogą
wykorzystać ten model, jako wsparcie w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu
lepszych rezultatów pracy, w wykonaniu powierzonych obowiązków zawodowych,
pracując zarówno z nauczycielami indywidualnie, jak i z gronem nauczycielskim
(coaching grupowy)21. Można powiedzieć, że model ten jest skoncentrowany na
ścieżce do osiągnięcia celu i pomaga ruszyć z miejsca. Określenie celu, to tylko jedna
z czterech części modelu GROW.

Etapy realizacji modelu GROW
Model GROW obejmuje strukturę złożoną z czterech etapów sesji coachingowej (patrz
rysunek 1). Pierwsze trzy z nich są przeznaczone na rozwijanie samoświadomości
klienta, uzmysłowienie sytuacji i możliwości działania, a ostatni etap to określenie
planu działania. Należą do niech:
– wyznaczenie generalnego celu;
– zweryfikowanie stanu rzeczywistości;
– analiza opcji, możliwych do wykorzystania w celu osiągnięcia celu;
– wykazanie woli realizacji celu i zobowiązanie klienta do podjęcia działania22.
19. S. Dembkowski, F. Eldridge, I. Hunter, Coaching kadry kierowniczej…, s. 65.
20. H. Law, S. Ireland, Z. Hussain, Psychologia coachingu, Warszawa 2010, s. 153.
21.	M. Tabor, Ł. Wojtacha, Coaching w szkole, czyli dialog z coachem o wspieraniu rzeczywistości
szkolnej, „Edukacja Humanistyczna” 2013, t. 13, s. 227.
22.	R. Szewczuk, Model GROW – struktura sesji coachingowej, http://www.educoaching.pl/2011/06/
model-grow-struktura-sesji-coachingowej.html, pobrano 20.05.2018 r.
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Rys. 1. Schemat modelu GROW
Źródło: http://fim.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/1_Za%C5%82_-1_Prowadzenie-rozm%C3%B3w-metod%C4%85-coachingu.pdf, dostęp dnia 13.05.2018 r. oraz http://www.structum.
pl/coaching_w_modelu_grow_coaching_w_firmie-1-111-7.html, pobrano 12.10.2018 r.

Pierwszy etap metody GROW – Goal, czyli cel
Stworzenie celu opartego na wizjach i wartościach, to pierwszy krok milowy na drodze do sukcesu. W ramach rozmowy coachingowej, pierwszy etap rozmowy służy
stworzeniu jasnej, wyrazistej wizji celu, który chce osiągnąć klient oraz zbudowaniu
świadomości wartości, wynikających z osiągnięcia tego celu. Wygenerowanie celu ma
dać odpowiedź na pytanie, co dokładnie klient chce osiągnąć. Zidentyfikowanie celu
jest kluczowe, dlatego też warto poświęcić większą ilość czasu, aby go sprecyzować,
ale także umożliwić klientowi jego przeformułowanie, jeśli dojdzie do wniosku, że
chce go zmienić. W praktyce ważne jest zatem, aby zapytać klienta, czym chce się
zająć i sprawdzić, co decyduje o tym, że cel jest dla niego ważny. Warto upewnić się,
że w obecnej chwili nie ma on ważniejszych spraw niż cel, dobrze jest ustalić fakty
związane z tym i to, jak klient wyobraża sobie osiągnięcie celu oraz jego korzyści
w przyszłości23. Coach może zadawać klientowi następujące pytania: Jaki jest Twój
23. M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald, Moc coachingu, Gliwice 2013, s. 37.
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problem? To czego chcesz w zamian? Co chcesz osiągnąć? Czego pragniesz? O czym
marzysz? Jaki masz cel? Czego pragniesz dla siebie? Kolejny zestaw pytań służy zweryfikowaniu wartości, jakimi kieruje się klient, dążąc do realizacji tego celu: Co da
Ci osiągnięcie tego celu? Co ważnego wynika z osiągnięcia tego celu? Jak ważny jest
dla Ciebie ten cel w skali od 1 do 10? Co w osiągnięciu tego celu jest dla Ciebie najważniejsze? Jeśli cel jest dobrze sformułowany, jest osiągalny i motywuje do działania,
wtedy podczas sesji coachingowej coach staje się strażnikiem tej koncepcji, a praca
klienta koncentruje się tylko i wyłącznie na wybranym i ważnym dla niego celu. Taka
współpraca powinna dać wymierne i nadzwyczajne rezultaty, w kolejnych krokach
procesu coachingowego.

Drugi etap metody GROW – Reality, czyli rzeczywistość
W tej fazie coach ma na celu ustalenie, co dzieje się teraz w realnym życiu klienta.
Dzięki temu klient będzie mógł spojrzeć na swoją rzeczywistość z różnych punktów
widzenia, jak również poszerzyć swoją świadomość oraz rozwinąć napięcie motywacyjne, związane ściśle z odczuwaniem różnicy pomiędzy atrakcyjnością celu,
a brakiem atrakcyjności rzeczywistości. Na tym etapie klient może również dojść do
wniosku, że jednak chce zmienić swój cel. W każdej opcji, wybrany cel powinien być
pozytywnie sformułowany i osadzony w ramę myślową, opartą na dobrej intencji24.
Ujmując cel w ramę intencji, klient dokonuje sposobu spojrzenia na daną sytuację
oraz na swój cel25. Aby faza ta przebiegała jak najbardziej efektywnie, coach powinien pomóc klientowi przyjrzeć się jego obecnej sytuacji, ustalić, co nie działa, a co
funkcjonuje dobrze. Powinien sprawdzić, jakie korzyści oraz straty przynosi klientowi
obecna sytuacja, ustalić z nim, jak na taką sytuację reagują inni, zweryfikować czy
podejmował już działania, aby osiągnąć cel i jakie były tego skutki. Może też zapytać,
co w opinii klienta może mu pomóc osiągnąć cel.
Oto kilka przykładowych pytań co do analizy obecnej sytuacji: Co jest teraz? Co
już posiadasz, aby osiągnąć ten cel? Co jeszcze? Jakie kluczowe umiejętności i kompetencje? Jakie doświadczenie? Jak obecna sytuacja wygląda z perspektywy innego działu
/ drugiej osoby? Na skali od 1 do 10 proszę określ, jak wspaniała jest sytuacja, w której
się znajdujesz?

24. M. Atkinson, R.T. Chois, Wewnętrzna dynamika coachingu, Warszawa 2009, s. 128.
25. M. Atkinson, R.T.Chois, Coaching krok po kroku…, s. 94.
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Kilka pytań inspirujących może wskazywać też na nowe obszary do rozwoju: Czy
tkwią w tobie wewnętrzne przeszkody (związane z czasem, nastawieniem, umiejętnościami) uniemożliwiające podjęcie działań i jakie one są? Jakie zewnętrzne przeszkody
widzisz, które hamują twoje dążenie do celu? Jak można pokonać te przeszkody? Czego
jeszcze potrzebujesz, aby osiągnąć ten cel – jakich nowych umiejętności, kompetencji,
doświadczeń?
Coachee (klient, uczeń), który dysponuje długą listą zasobów w świadomym umyśle, może czuć się mocny i kompetentny. Będzie miał do siebie zaufanie, będzie posiadał wiarę w siebie oraz w swoje możliwości, co jeszcze bardziej podbuduje poczucie
jego własnej wartości. Będzie go również przepełniać optymizm i wiara w powodzenie przedsięwzięcia. Taki klient zbuduje spory potencjał po to, aby precyzyjnie
i racjonalnie zaplanować szczegóły strategii osiągnięcia celu, tworząc swój własny
i najskuteczniejszy dla siebie plan działania26.

Trzeci etap metody GROW – Options czyli opcje
W tej części modelu GROW, klient ma możliwość dokładniej przyjrzeć się poszczególnym opcjom działania, w dochodzeniu do celu na różne sposoby. Trzeci krok tej
metody, ma na celu sformułowanie odpowiedzi klienta na pytanie o to, co mógłby
zrobić, aby osiągnąć cel i jakie rozwiązania wybrać. Konieczne jest również, aby coach
zweryfikował, co klient zamierza zrobić, czy wie, jakie działania w takiej sytuacji podjąłby ktoś inny, ale także aby przeanalizował korzyści oraz straty związane z wyborem
różnych opcji działania. Coach pomaga klientowi wygenerować kolejne możliwości
zadając następujące pytania: Jakie masz możliwości w tej sytuacji? Jakie widzisz inne
możliwe drogi dojścia do celu? Jakie są korzyści i koszty płynące z tego działania? Co
jeszcze? Czy istnieje ktoś, kto twoim zdaniem, wykonał to zadanie rzeczywiście dobrze?
Czego możesz się od tej osoby nauczyć? Jaką dałaby Ci ona radę? Jeśli klient napotka
jakiś problem w planowaniu opcji dojścia do wyznaczonego celu, coach może go
zapytać: Czy w przeszłości był taki czas? Jak sobie wtedy z nim radziłeś? Co możesz
zrobić, aby problem zamienić na wyzwanie do realizacji? Jak w ten sposób możesz
przybliżyć się do osiągnięcia celu?
Szwajcarski psychiatra, psycholog, naukowiec i artysta malarz, jeden z twórców
psychologii głębi, Carl Gustav Jung, twierdził iż: „Bez wcześniejszej zabawy fan26. M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald, Moc coachingu…, s. 39.
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tazjowania, nie narodziłoby się żadne twórcze dzieło. Dług, jaki mamy wobec gry
wyobraźni, jest niezmierzalny”27. Stąd w ciszy i cierpliwym oczekiwaniu, zadając tylko
pytania pomocnicze, można wygenerować z klientem kilka, a niekiedy nawet kilkanaście opcji dróg, aby przeanalizować i poczuć każdą z wykreowanych możliwości
realizacji celu (minimum 4 do 5)28. Z puli możliwości, jaką wymyśli klient z pomocą
coacha, może on wybrać tę, którą uzna za najlepszą.

Czwarty etap metody GROW – Wrap Up, czyli końcowe
podsumowanie
Zanim zakończy się sesja, należy zaplanować, co klient będzie robił. To ostatni krok
oznaczony literą „W” w akronimie słowa GROW. Tłumaczony jest na różne sposoby
jako Will, co znaczy wolę i chęć działania, a Way Forward określa drogę naprzód.
Często też spotyka się określenie What next? czyli „co dalej?”. Natomiast stwierdzenie
Wrap Up w języku angielskim jest wieloznaczne. W intencji Whitemore’a oznacza
„końcowe podsumowanie” lub „ostateczny raport skłaniający do działania”. Potocznie
oznacza „w górę”. Można określić to inaczej „działaj”, dlatego w tym miejscu wskazane jest przeanalizowanie postępów i ustalenie dalszych planów działania29. Na tym
etapie oznacza to plan z końcowymi wnioskami, w oparciu o pytania domykające
sesję z klientem. W rezultacie klient ma możliwość stworzenia swojego własnego
i przez to najskuteczniejszego planu działania. Coach prosi klienta, aby przygotował
listę konkretnych zadań do wykonania, wskazał, kto i za co będzie odpowiedzialny,
kto to zrobi, a dalej aby wypisał, kto go będzie wspierał w realizowaniu tych zadań.
Wiąże się to z podjęciem przez klienta ważnych decyzji. Jest to moment, w którym
coach powinien zapytać, co klient zamierza oraz jaki będzie jego pierwszy krok: Co
w związku z tym zrobisz? Jak zatem mogłaby wyglądać Twoja najlepsza strategia osiągnięcia celu? Kto jeszcze powinien wiedzieć o twoich planach? W jaki sposób zdobędziesz
potrzebne wsparcie? Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel? Na ile możesz ocenić teraz
swoje zaangażowanie, w skali od 0 do 10? Jeśli nie wybrałeś 10, to co Cię powstrzymuje?
Podsumowaniem rozmowy coachingowej są wnioski i refleksje ustalające jednocześnie dalsze kroki procesu coachingowego, np. wyznaczając datę kolejnego spotkania,
coach może zapytać: Co dała ci ta rozmowa? Czego się nauczyłeś na tej sesji? Co było
27. A.T. Austin, Z dziennika neurolingwisty, maszyna tęcz, Wrocław 2010, s. 47.
28. L. Kupaj, Coaching przy kuchennym stole, Tarnów 2013, s. 39.
29. H. Law, S. Ireland, Z. Hussain, Psychologia coachingu…, s. 153.
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w niej dla Ciebie ważne? Na kiedy ustalamy kolejne spotkanie rozmowy coachingowej?
Zadaniem coachingu jest wyzwalanie potencjału ludzkiego, wywoływanie chęci uczenia się, rozwijania i pokonywania trudności. Do zadań osoby prowadzącej coaching
nie należy podsuwanie gotowych rozwiązań, pomysłów czy doradzanie, lecz pomoc
osobie coachowanej lub zespołowi, w samodzielnym znalezieniu rozwiązań wobec
podejmowanego problemu. Fundamentalne kompetencje coacha, to uważne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań w celu klaryfikacji pojęć, stosowanie parafrazy
i puentowanie wypowiedzi rozmówcy.

Model GROW w praktyce
Model coachingowy GROW jako prosta struktura rozmowy coachingowej, od wielu
lat cieszy się popularnością. Dzięki swojej uporządkowanej i łatwej do zapamiętania
strukturze, jak magnes przyciąga coachów do jego stosowania. Dzieje się tak z powodu
tego, że podczas procesu zmian, klienci sami siebie wspierają w realizacji celu. To nie
górę pokonujemy, ale samych siebie – jak stwierdził pierwszy zdobywca Mount Everest,
Edmund Hillary30. W biznesie możemy się spotkać z wieloma rodzajami coachingu
m.in.: coachingiem menadżerskim (Executive Coaching), którego cel wiąże się ze
zwiększeniem skuteczności kadry menedżerskiej; coachingiem przełożonego wobec
podwładnego (Performance Coaching), który koncentruje się na realizacji bieżących
zadań pracownika; coachingiem prowadzonym dla zwiększenia efektywności pracowników realizujących cele biznesowe firmy (Business Coaching)31. W oświacie
mówimy natomiast o coachingu menadżerskim w odniesieniu do nauczycieli. Może
on odnieść się do kilku rodzajów grup, w których jedna osoba jest coachem:
–d
 yrektor szkoły dla nauczyciela,
–d
 yrektor szkoły dla zespołu nauczycielskiego (np. dla Rady Pedagogicznej),
– lider zespołu lub wydziału dla zespołu nauczycielskiego (np. zespołu problemowego),
–n
 auczyciel dla ucznia,
–n
 auczyciel dla zespołów uczniowskich,
–n
 auczyciel dla klasy,
–n
 auczyciel dla rodzica32.
30. M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald, Moc coachingu…, s. 40.
31. M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Kraków 2009, s. 145.
32. M. Tabor, Ł. Wojtacha, Coaching w szkole…, s. 227.
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Dyrektorzy szkół skoncentrowani na rozwoju grona nauczycielskiego, mogą wykorzystać metodę GROW do prowadzenia coachingu w celu wspierania osiągania
lepszych wyników w wywiązywaniu się z powierzonych obowiązków zawodowych,
zarówno w sposób indywidualny przez nauczycieli (coaching indywidualny), jak
i zespołów (coaching zespołu). W każdym przypadku wsparcie powinno dokonywać
się przez wspólnie wypracowywane najlepsze rozwiązanie, służące poprawie dotychczasowego funkcjonowania kadry pedagogicznej.
Model GROW można wykorzystać w postaci narzędzia wspierającego proces
zarządzania placówką oświatową w rozmowach indywidualnych dyrektora z nauczycielami, np. w trakcie omawiania bieżących zagadnień. Nauczyciele mogą także
stosować Model GROW do rozmów z uczniami i z ich rodzicami. Liderzy zespołów
nauczycielskich mogą sięgać po Model GROW, do wspólnych z zespołem poszukiwań
rozwiązań sprecyzowanych problemów i zadań zespołu. Metoda ta może znaleźć
swoje zastosowanie zarówno w formie pracy grupowej, jak i indywidualnej. Charakter procesowy coachingu nadaje podejmowanym działaniom strukturę, dyscyplinę
i porządek pracy nad realizacją wizji i drogi do celu.

Przykładowa sesja z zastosowaniem Modelu GROW
Coach: Witaj Zosiu. Mamy dziś tylko 50 minut na naszą sesję, więc warto, aby przebiegła ona sprawnie.
Zosia: Dobrze, może być taki czas.
Coach: Co chcesz, aby było tematem dzisiejszej sesji?
Zosia: Witaj. Dostałam taką ofertę pracy, która łączy się z moją aktywnością przed
grupą. Konkretnie ma to polegać na tym, że mam wystąpić przed grupą ludzi
i uczyć ich, i szkolić. Tematy są mi bardzo bliskie, bo jestem świeżo po szkoleniach.
Jednak mam taką obawę przed wejściem i staniem przed grupą, mam uczucie,
że się ośmieszę.
Coach: Jaki jest zatem Twój cel?
Zosia: Mój cel? Stanąć przed grupą ludzi i szkolić ich.
Coach: Jak mogłabyś skonkretyzować ten cel?
Zosia po chwili namysłu: Może zapanować nad stresem? – Ponowna przerwa na zastanowienie się. – Zapanować nad lękiem? – chwila ciszy w poszukiwaniu odpowiedzi… – Pragnę odważnie stanąć przez grupą. Chce mieć odwagę podczas szkolenia.
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Coach: Rozumiem, że twoim celem jest posiadanie odwagi podczas szkolenia, czy dokładnie tak?
Zosia: Tak. Chcę mieć odwagę podczas szkolenia.
Coach: Jak poczujesz tę odwagę i zrozumiesz, że to już masz, że osiągnęłaś swój cel?
Zosia: Ja to poczuję w ciele. Kiedy minie piętnaście minut tego wydarzenia i kiedy ciało
przestanie dygotać i drżeć, to to właśnie poczuję i rozpoznam, że mam odwagę,
że mój cel zrealizował się.
Coach: Kiedy chcesz zrealizować swój cel?
Zosia: Bardzo bym chciała osiągnąć ten cel w przeciągu dwóch miesięcy.
Coach: Usłyszałam, że chcesz mieć odwagę stanąć przed grupą i w ciągu dwóch miesięcy
zrealizować swój cel.
Zosia: Tak.
Coach: Co jest ważnego dla Ciebie w tym celu?
Zosia: W procesie mojego wewnętrznego rozwoju, doświadczeń i przełamania swoich
wewnętrznych oporów w kontakcie, w dialogu indywidualnym oraz uwolnienia
się od zahamowań, od „Gremlinów”, które stawiają opór w mojej głowie.
Coach: O! słyszę, że pojawiły się Gremliny, które podpowiadały Ci, że nie możesz tego
zrobić. Zastanawiam się, kto tak naprawdę nie może osiągnąć celu – Ty czy Twoje
sabotujące Gremliny?
Zosia: To Gremliny chciały sabotować mój cel i podpowiadać mi, żebym się denerwowała, że będzie mi wstyd, jak coś zrobię nie tak.
Coach: No dobrze, usłyszeliśmy już opinię Gremlinów, a co Ty o tym myślisz?
Zosia: Ja mam wrażenie, że ten cel to jest taki ostatni punkt, który czuję, że jak to zrobię
to będzie to już droga do pełni sukcesów zawodowych dla mnie. Czuję, że to jest to.
Coach: Ja słyszę, że Ty chcesz stanąć przed grupą i do nich przemawiać.
Zosia: Tak, dokładnie tak, swobodnie do nich mówić.
Coach: A na ile w skali od 1 do 10 jest dla Ciebie ważny ten cel?
Zosia: Ja myślę, że on jest dla mnie bardzo ważny – nawet na 9.
Coach: Jeżeli osiągniesz ten cel, gdzie osiągnięcie tego celu postawi Cię za rok?
Zosia: Teraz wyobraziłam sobie, że idę z torebką jakbym trzymała swoje życie w ręku
i idę przez ulicę Grunwaldzką w Rzeszowie do miejsca, gdzie idę szkolić, jestem
uśmiechnięta, swobodna, pogodna, chce mi się mówić.
Coach: A gdzie osiągnięcie tego celu umieści Cię za 5 lat?
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Zosia: Jak rozmawiam z Tobą, to jakbym podążała tym celem tak fizycznie – powiedziałabym, że będę w kosmosie już. – Chwila zadumy i rozmarzony uśmiech
klientki oraz jej rozpromienione oczy mogą świadczyć o tym, że sobie wyobraża
siebie i swój cel. – Bardzo będę się cieszyła z tego celu jak go osiągnę.
Coach: A co jest teraz? Jaką masz sytuację?
Zosia: Ta sytuacja nie jest zła, to nie jest najgorsza sytuacja.
Coach: Jeśli miałabyś ją określić w skali od 1 do 10, jak dobra jest ta sytuacja?
Zosia: Powiedziałabym, że na 5. Ważne, że pojawiła się taka oferta. Cieszę się, że
jestem w drodze do realizacji tego, że co nieco wiem już na ten temat, cenię sobie
doświadczenia innych osób i korzystam z nich. Gdzieś na piątce jestem, czyli
w połowie drogi do celu.
Coach: A co dokładnie zrobiłaś takiego do tej pory, aby realizować ten cel?
Zosia: Rzuciłam się na szkolenia i przyjmuję każdą propozycję. Porozmawiałam też
ze znajomą, aby mi udzieliła wskazówek i tak wewnątrz siebie, przygotowuje się
duchowo do pracy.
Coach: Jakie są wewnętrzne przeszkody, abyś mogła opanować swój strach?
Zosia: To jest dobre pytanie, to jest to, co mnie chyba trzyma. To jest strach przed
oceną… To jest takie potykanie się w ciemności… Jestem odważna, ale… Mam
całe ręce spocone teraz…
Coach: Co mogłabyś zrobić, aby przełamać wewnętrzne opory?
Zosia: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to powiedzieć „nie wiem”.
Coach: Na pewno w życiu byłaś niejednokrotnie w sytuacji, w której wydawało ci się,
że nie wiesz, a jednak okazywało się, że miałaś dobre pomysły. Przywołaj taki
stan teraz i pozwól sobie na wygenerowanie bez oceniania, kilku pomysłów do
tej sytuacji.
Zosia: Tak, ja miałam takie sytuacje i czuję, że to wiem. Co ja mogłabym zrobić? Na
pewno mogłabym skorzystać z podpowiedzi osób doświadczonych. Więc myślę,
że jeśli zwróciłabym się z tym pytaniem do osób, które poznałam ostatnio, to by
mi pomogły.
Coach: A konkretnie, do kogo?
Zosia: Do mojego męża. On zawsze mi dobrze radzi.
Coach: A jakie są zewnętrzne bariery, które mogą przeszkodzić Ci w realizacji tego celu?
Zosia: Ja bardzo wegetatywnie reaguję na takie sytuacje stresowe. Bardzo czerwienię
się i muszę ubierać golf, aby nie było tego widać.
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Coach: Z pewnością znasz sposoby, jak możesz pokonać te zewnętrzne przeszkody.
Zosia: No tak, przyszło mi to do głowy teraz, kiedy z Tobą rozmawiam.
Coach: Teraz chciałabym zapytać, jakie masz zasoby, które widzisz w sobie, które
mogłyby Ci pomóc w realizacji tego celu?
Zosia: Pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to łatwość nawiązywania kontaktu,
z czym nie mam problemu. W sytuacji stresu to mnie bardziej spina i hamuje,
lecz z drugiej strony mobilizuje i popycha do przodu, aby zaopiekować się drugą
osobą. To na pewno by mi pomogło.
Coach: Jakie jeszcze posiadasz możliwości?
Zosia: Ostatnio odkryłam w sobie, co mi się bardzo podoba, że potrafię powiedzieć, że
często jestem zdenerwowana i potrzebuję 15 sekund, aby wziąć oddech i potrafię
powiedzieć to ludziom. Ludzie bardzo to lubią i są wyrozumiali. I cieszę się, że
mnie o to pytasz.
Coach: A jakie widziałabyś ograniczenia u siebie?
Zosia: To są takie demony przeszłości, od dzieciństwa. Ja tak w dorastaniu miałam, ja
nigdy nie byłam dostatecznie dobra, ciągle musiałam być lepsza w oczach mojego
ojca. Tak jest do dzisiaj, ale ja już tym się tak nie przejmuję.
Coach: Czy jest sposób, abyś zmieniła to przekonanie?
Zosia: Tak, istnieje taki sposób?
Coach: Które z zasobów mogłyby Ci pomóc, przezwyciężyć to przekonanie?
Zosia: Poradzić sobie z myślą, że ciągle mogłabym lepiej? – Chwila zadumy klientki.
Coach: Istnieją takie zasoby?
Zosia: Tak istnieją… Chwileczkę… – Czas na przemyślenia wewnętrzne. – Na pewno
jest miłość mojej rodziny, ja tam nie muszę być lepsza, bo ciągle mówią mi, że
jestem najlepsza. Oni mówią do mnie WOW STOP nie musisz więcej, jest świetnie,
jak się podrywam i chce więcej, oni mówią „ty jesteś naszym pastuszkiem, jesteś
naszą kochaną osobą”.
Coach: Popatrz przed siebie i zobacz swój cel… – Chwila przerwy na wizje klientki.
– Jakie masz możliwości żeby dojść do celu?
Zosia: Nieograniczone… Po pierwsze mogę podglądać ludzi, którzy już to robią, którzy
już się tym zajmują. Po drugie, mogę porozmawiać sama z sobą i odnaleźć swoją
własną ścieżkę.
Coach: Co jeszcze?
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Zosia: Mogę też zaufać swojej intuicji i uznać, że skoro potrafię porozmawiać z jedną
osobą to i z dziesięcioma bym potrafiła.
Coach: A co jeszcze?
Zosia: Mogę również wziąć udział w takim szkoleniu i doświadczyć tego… – Czas na
proces własnych przemyśleń klientki w ciszy.
Coach: A jakie masz jeszcze możliwości, aby dość do celu?
Zosia: Popytam się o parę drobiazgów. Mogę się w ogóle nie zastanawiać, wziąć teczkę
pod pachę i iść zrobić to, nie rozważać za i przeciw, tylko po prostu to zrobić.
Coach: Rozumiem, że wybrałaś kilka sposobów realizacji celu. Możesz podglądać ludzi,
którzy już to robią i ich podpytać, możesz porozmawiać ze sobą, aby odnaleźć
swoją własną ścieżkę. Możesz też rozmawiać tak z jedną, jak i z dziesięcioma
osobami oraz wziąć ponownie udział w szkoleniu lub po prostu wziąć teczkę
i zrealizować swój cel. Popatrz teraz jeszcze raz przed siebie na swój cel. – Chwila
milczenia. – Jaka jest dla Ciebie w tym momencie największa korzyść? Co wybierasz za najlepszy sposób do jego realizacji, a co odrzucasz z tych możliwości?
Zosia: Odrzucam na pewno to, aby pójść na ponowne szkolenie. Przyjmuje to, aby popytać, a potem po prostu wziąć teczkę pod pachę i iść, przygotuję się i przygotuję
temat. To jest dla mnie najlepsze.
Coach: Kto będzie Cię wspierać?
Zosia: Będą mnie wspierać osoby, które życzą mi szczęścia i są mi życzliwe.
Coach: Kto będzie za to w pełni odpowiedzialny?
Zosia: Ja będę za to w pełni odpowiedzialna i nikt inny.
Refleksje klienta i podsumowanie:
Coach: Jaką wartość wynosisz z tej sesji?
Zosia: Powiem, że bardzo się cieszę, że zadźwięczała mi ta moja relacja z ojcem, bo
sobie jeszcze raz tak na spokojnie o tym pomyślę. Bo ja go chyba trochę nie lubię
za to, co on mi zrobił, ale ja go kocham.
Coach: A czego dowiedziałaś się o sobie?
Zosia: Dowiedziałam się, że ten cel jest dla mnie bardzo ważny, to jest bardzo ważne
dla mnie, na 9. Dowiedziałam się też o sobie, że mam zasoby i nie ma się nad
sobą co rozczulać. Ta rozmowa dodała mi więcej wiary w siebie i wzmocniła mnie.
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Wnioski końcowe
Klientka ma świadomość, że potrafi dojść do celu. Jednak stare obawy i przekonania
mogą jej nieco utrudnić tę drogę. Warto będzie popracować z nią nad zdrową relacją ze swoim ojcem i wykorzystać tu technikę Meta Mirror. Również natrętne myśli
„przynoszone przez Gremliny”, warto byłoby przetransformować na pozytywne. Co
do zamiany sił osłabiających na wzmacniające, warto będzie wykorzystać technikę
zwaną: Analiza pola sił Kurta – Lewina.

Podsumowanie
Wzrost zainteresowania coachingiem indywidualnym w organizacjach i w biznesie,
w dużej mierze związany jest z szybkimi zmianami gospodarczymi, ekonomicznymi
i strukturalnymi, z jakimi mamy do czynienia w obecnych warunkach rynkowych.
Szybki tryb życia ludzi, którzy nie zawsze mają odpowiednią ilość wolnego czasu,
również ma wpływ na to, że trudno im znaleźć chwilę na wyciszenie i zastanowienie się
nad własnym życiem. Zagonienie, napięcie i stres, brak rozwoju w karierze zawodowej
lub złe relacje rodzinne, mogą być przyczyną braku szczegółowego zastanowienia się,
nad obecną sytuacją, tu i teraz. Powodem braku stawiania sobie ambitnych celów,
może być też fakt, iż ludzie często żyją w strefie komfortu i nie odczuwają większych
pragnień, do realizacji nowych wyzwań. Stanisław Jerzy Lec określił to w ten sposób:
„Często dach nad głową nie pozwala ludziom rosnąć”33.
W przedsiębiorstwach i biurach, kierownicy i menadżerowie na wszystkich szczeblach zarządzania, są zmuszani, do dokonywania sporej liczby wyborów i podejmowania szybszych decyzji. Obecnie ma to miejsce znacznie częściej niż kiedykolwiek
wcześniej. W celu wyróżnienia się spośród rosnącej konkurencji i zdobycia rynkowej
przewagi, poszukują oni narzędzi, które im w tym pomogą. Jednym z nich jest Model GROW. Okazał się on skuteczną metodą rozwoju pracowników, pozwalającą na
kształtowanie unikatowych kompetencji. Według raportów na temat efektywności
zarządzania w przedsiębiorstwach, korzyści uzyskane dzięki coachingowi, są sześciokrotnie wyższe, niż wartość zainwestowanego w jego realizację czasu i środków
finansowych34. Work Foundation i School of Coaching przeprowadzały badania,
które wykazały, że 34% respondentów ze stu organizacji FISTE i innych, przyznało się
33. B. Kożusznik, M. Adamiec, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator…, s. 200.
34.	H. Guryn, Coaching to nauka, koncentracja i przebudzenie, http://www.serwishr.pl/strony-/1/i/25.
php, 1-6, pobrano 16.05.2018 r.
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do stosowania modelu GROW. Prawie jedna trzecia wspomnianych, zadeklarowała
korzystanie z różnych modeli. Pozostali nie wiedzieli, jakie modele i procesy wykorzystują podczas prowadzonych działań coachingowych35. Widać więc wyraźnie, jak
coaching wpływa na zwiększanie wartości firmy.
Wraz ze wzrostem zainteresowania coachingiem ze strony przedsiębiorców, pojawia się na rynku coraz większa ilość podmiotów oferujących swoje usługi w tym
zakresie. Niestety, często są to osoby nieodpowiednio przygotowane i nieposiadające
wystarczających kompetencji do wykonywania tego zawodu, nazywające się coachami
i będące bez zaświadczeń o szkoleniach na ten temat oraz bez akredytacji. Brak dostatecznej wiedzy klientów na temat przebiegu procesu coachingu, może prowadzić
do wyboru nieprofesjonalnej osoby. W efekcie, zamiast uzyskania oczekiwanych
rezultatów, można zniechęcić pracowników do tej formy wspomagania rozwoju.
Z badań Hargrove’a wynika, że aż 85% z pięciu tysięcy menadżerów zapytanych o to,
czy mieli doświadczenie z coachingiem, odpowiedziało „nie lub bardzo rzadko”. Kiedy
zaś odpowiadali twierdząco, uznawali coaching za nieprzyjemne doświadczenie36.
Z tego powodu w środowisku coachów pojawia się coraz silniejsza tendencja do
koncentracji uwagi na standardach etycznych tego zawodu. Kwestią przyszłości jest
też prowadzenie badań na temat efektywności coachingu. W praktyce skuteczność
coachingu oceniana jest głównie przez subiektywną satysfakcję klienta i jego poczucie dokonywanych zmian w życiu zawodowym i osobistym. Wielu trenerów uważa,
że jest to wystarczające kryterium, ponieważ coaching ma służyć przede wszystkim
klientowi. Jeśli klient dostrzega pozytywne efekty procesu coachingowego w życiu,
to cel zostaje osiągnięty. Odmienne stanowisko prezentują osoby odpowiedzialne
za organizowanie coachingu dla pracowników w firmach. Dążą one do uzyskania
twardych danych, potwierdzających zasadność wydawanych przez nich środków
finansowych. Przedstawiciele świata nauki również wykazują zainteresowanie badaniem skuteczności coachingu, rozpoczęli pracę nad tworzeniem narzędzi służących
do tego. Niewątpliwie, stosowanie wystandaryzowanych w Polsce kwestionariuszy
oceny efektów coachingu, przyczyni się do profesjonalizacji zawodu coacha oraz
pozwoli udowodnić, że coaching daje wymierne korzyści.

35. A. Scoular, What is the Basiis of UK Coaching, „Paper Series School od Coaching” 2002.
36. R. Hargrover, Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 65.
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Streszczenie
Metoda GROW, jako pomoc w realizacji celów uczniów i nauczycieli w szkole, dla
zespołów sportowców, kadry kierowniczej i pracowników oraz w życiu prywatnym
Model GROW, będąc prostą strukturą rozmowy coachingowej, jest wykorzystany
w wielu obszarach, jako profesjonalne narzędzie do wyznaczania celów. Podczas
procesu poszukiwania rozwiązań, osoby poddawane procesowi coachingowemu, same
siebie wspierają w realizacji celu. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w formie
pracy grupowej, jak i indywidualnej. Jest to m.in. coaching menadżerski, coaching
przełożonego wobec podwładnego, coaching prowadzony dla zwiększenia efektywności pracowników realizujących cele biznesowe firmy oraz coaching w oświacie, dla
dyrektorów i nauczycieli oraz zespołów nauczycielskich i uczniów. Charakter procesowy coachingu w metodzie GROW, nadaje podejmowanym działaniom strukturę,
dyscyplinę i porządek pracy nad realizacją wizji i drogi do celu. Podany w artykule
szerszy opis czteroczęściowej struktury modelu GROW, ma na celu zachęcić czytelnika, do zapoznania się z nim i korzystania z niego, jako profesjonalnego narzędzia
wyznaczania i konstruowania celów, w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.
Słowa kluczowe: coaching, coach, proces coachingowy, metoda GROW, wyznaczanie
celów, oświata, nauczyciele, szkoła, uczniowie.

Summary
The GROW method as an aid in achieving the goals by the pupils and by the
teachers, for the sports teams, managerial staff, employees and in private life
Being a simple structure of the coaching talk, the GROW model is used in many
areas as a professional tool to set the goals. In the process of looking for solutions,
the subjects of coaching support themselves in achieving the goal. This method may
be applied both to group work as well as to individual one. It includes: managerial
coaching, superior-subordinate coaching, coaching aimed at streamlining of the
effectiveness of employees executing business goals of the company and coaching in
education, for directors and teachers, as well as groups of teachers and pupils. The
process nature of coaching applied in the GROW method gives the undertaken activities structure, discipline and work order related to vision execution and achievement
of the goal. A wider description of the four-part structure of the GROW model is to
encourage a reader to learn more about it and make use of it, as a professional tool
to set and formulate goals in professional work and personal life.
Keywords: coaching, coach, coaching process, the GROW method, setting goals,
education, teachers, school, pupils.
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Terapia zajęciowa a zaradność życiowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym
Mariusz Kuskowski1

Wprowadzenie
Współcześnie w pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
poświęca się wiele uwagi rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zadaniem tych procesów jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do jak największej samodzielności
życiowej w różnych sferach ich życia2. Podjęcie tematyki badań związanej z zaradnością życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwoli na ukazanie zaradności życiowej badanych w ich codzienności, co pozwoli na ustalenie i udoskonalenie
procesu terapeutycznego w tym prawidłowego dostosowania form terapii zajęciowej.
Coraz częściej terapia zajęciowa krytykowana jest za brak efektywności stosowanych
form. Stąd też potrzeba badań ukazujących ich efektywność w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Badania ukazują funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu.
Przyczynią się do zwiększenia świadomości rodziców, wychowawców, terapeutów,
nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Dostarczy również wiedzy
przyszłym pracodawcom na temat zaradności życiowej badanych.
Obszar podjętej tematyki badawczej osadzony jest w ramach pedagogiki specjalnej
i obejmuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Analizując środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną
wydaje się być ważnym podjęcie problematyki związanej z zaradnością życiową osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, głębszym i ukazanie jej związku z oddziaływaniami terapeutycznymi3. Wybór problematyki badawczej związany
1. Dr Mariusz Kuskowski, Wyższa Szkoła Zarządzania, Informatyki i Administracji w Warszawie.
2. E. Baum, Terapia zajęciowa, Warszawa 2008.
3.	A. Gierba-Grodzicka, Różnice w poziomie funkcjonowania i rozwoju umiejętności społecznych
osób z deficytem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym po rocznej rehabilitacji
prowadzonej Warsztacie Terapii Zajęciowej, [w:] J. Glodkowska, A. Giryński (red.), Rehabilitacja
społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności,
Warszawa 2006.
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jest z obecnie panującą krytyką form terapii zajęciowej jako tej, której oddziaływania
nie prowadzą do samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Założenia metodologiczne
W ramach założeń metodologicznych dążyć się będzie do rozwiązania problemu
badawczego dotyczącego związku terapii zajęciowej z kształtowaniem zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Problem
główny zostanie uszczegółowiony w postaci problemów szczegółowych i poddany
weryfikacji w postaci hipotez badawczych. W dalszym etapie badań zaprezentowane
i przyporządkowane zostaną zmienne i ich wskaźniki. Podstawę warsztatu naukowego
stanowić będzie metoda sondażu diagnostycznego4. Analiza badań i ich opracowanie
odbywać będzie się w oparciu o metody statystyczne ukazujące związek zaradności
życiowej badanych ze stosowanymi formami terapii zajęciowej. Materiał analityczny
zostanie zebrany za pomocą narzędzi badawczych takich jak: ankieta i wywiad z rodzicami, wychowawcami czy samymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Materiał badawczy zostanie zaprezentowany w formie tabelarycznej i wykresowej
wraz z komentarzem do uzyskanych danych. Wobec uzyskanych wyników badań
wysunięte zostaną wnioski i przyporządkowane do nich implikacje do dalszej pracy
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Charakterystyka grupy badawczej
Badaniami objęto sto dziesięć osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym (głębszym). Badani są uczestnikami zajęć terapeutycznych prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej w Rudniku nad Sanem
województwo podkarpackie, Janowie Lubelskim, województwo lubelskie i w Starej Jedlance, województwo mazowieckie. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od
poniedziałku do piątku przez siedem godzin przez instruktora terapii zajęciowej.
Oddziaływania terapeutyczne mają za zadanie stymulowanie zaradności osobistej
uczestników zajęć w taki sposób by osiągnęli oni dalece idącą samodzielność życiową w różnych sferach życia. Najczęściej stosowane rodzaje terapii w warsztatach to
arteterapia, ergoterapia i socjoterapia. W ich zakresie organizowane są zajęcia np.:
stolarskie, ogrodnicze, muzyczne, plastyczne, kulinarne, rękodzieła artystycznego,
4. A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.
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zajęć integracyjnych uczestników. Drugim środowiskiem, w którym badano osoby
z niepełnosprawnością intelektualną było środowisko domowe. Oceny zaradności
życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną dokonali rodzice badanych.

Analiza danych o uczestnikach badań
62,7% badanych stanowią mężczyźni, 37,3% kobiety. 79,1% z nich posiada głębszy
stopień niepełnosprawności intelektualnej, 20,9% stopień lekki. 63,6% badanych osób
pochodzi z środowiska wiejskiego, natomiast 36,4% to osoby mieszkające w miastach.
Badane osoby charakteryzują się wykształceniem: podstawowe 27 osób, ukończone
gimnazjum 12 osób, wykształcenie zawodowe 33 osoby, ukończona szkoła specjalna
19 osoby i wykształcenie średnie 4 osoby. Brak danych 15 osób. Stan zdrowia określany
jest jako bardzo dobry 4 osoby, dobry 83 osób, dostateczny 11 osób, słaby 12 osób.
Długość pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie w WTZ wynosi: od 1roku
do 6 lat – 60%, w przedziale 7–13 lat – 40,0% badanych. Wiek badanych: 74,6% znajduje się w przedziale wiekowym pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, natomiast 25.4% to
uczestnicy badań w przedziale wiekowym 41–64 lata.

Przedmiot i cel badań
Przedmiotem badań jest poznanie zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Celem badań jest ukazanie
związku pomiędzy terapią zajęciową, a zaradnością życiową osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Osiągnięcie celu pozwoli na udoskonalenie procesu terapeutycznego osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pozwoli
również na uzyskanie wiedzy na temat aktualnej zaradności życiowej badanych i ewentualnego prognozowania procesu terapeutycznego. Osiągnięcie celu naukowego pozwoli
również na poznanie liczby badanych osób posiadających umiejętności samodzielnego
życia w społeczeństwie. Cel praktyczny badań, to zmodyfikowanie lub udoskonalenia
procesu terapeutycznego, który pozwoli na dalsze wsparcie osób z niepełnosprawnością
intelektualną w zakresie dalece idące zaradności życiowej.

Problemy i hipotezy badawcze
Ważnym etapem dla postępowania jest ustanowienie problemów i hipotez badawczych. Prawidłowe ich ustanowienie pozwala na rozwiązanie nas nurtującego problemu, przez co osiągnięty zostaje cel badań. Problem główny badań jest następujący:
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Czy istnieje związek pomiędzy oddziaływaniami terapeutycznymi świadczonymi
w warsztatach terapii zajęciowej, a zaradnością życiową badanych?
Proces badawczy ukierunkowały następujące problemy szczegółowe:
– Czy istnieje związek postępu zaradności życiowej uczestników zajęć terapeutycznych z niepełnosprawnością intelektualną na wskutek oddziaływań terapeutycznych?
– Czy istnieje związek płci i zaradności życiowej w zakresie sfery zawodowej?
– Czy istnieje związek wieku i zaradności życiowej uczestników WTZ?
– Czy istnieje związek miejsca zamieszkania z zaradnością życiową w zakresie
rehabilitacji zawodowej?
W odniesieniu do wyżej zaprezentowanych problemów badawczych sformułowano
następujące hipotezy:
Hipoteza główna: Przypuszcza się, że istnieje związek oddziaływań terapeutycznych stosowanych w warsztatach terapii zajęciowej z zaradnością życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Hipotezy szczegółowe:
– Postęp zaradności życiowej uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, który determinuje ten postęp.
– Mężczyźni uzyskali lepsze efekty w zakresie zaradności życiowej od kobiet na
wskutek oddziaływań terapeutycznych.
– Wiek ma znaczenie dla zaradności życiowej. Im starsza osoba tym posiada większe
doświadczenie i tym samym zaradność życiową.
– Osoby niepełnosprawne intelektualnie z środowisk wiejskich posiadają większą
zaradność życiową od osób mieszkających w miastach.
Zmienne i ich wskaźniki:
Ustalenie zmiennych dla obecnego procesu badań skutkować będzie ukazaniem kierunku w jakim podążał będzie badacz chcąc osiągnąć zamierzony cel badań. W niniejszych badaniach ustanowiono zmienną zależną w postaci uczestnictwa w zajęciach
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zmienną niezależną będą stanowić: wiek,
płeć, miejsce zamieszkania. Kolejnym etapem jest ustanowienie wskaźników, które
w obecnym procesie badań stanowić będą pomiar i bezpośredni wpływ na badane
zjawisko. Wskaźniki dla zmiennej zależnej: stan zdrowia, stopień niepełnosprawności
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intelektualnej. Wskaźniki dla zmiennej niezależnej: miejsce zamieszkania - wieś,
miasto, płeć – kobieta, mężczyzna, poziom wieku.

Metody, techniki i narzędzia badawcze
Rozwiązanie problemu głównego wymagało od badacza doboru odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych. W procesie badawczym wykorzystano metodę
sondażu diagnostycznego oraz obserwację swobodną. Stosując metodę sondażu
diagnostycznego gromadzono wiedzę o dynamice oddziaływań terapeutycznych
na zaradność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną w ocenie instruktorów terapii zajęciowej i rodziców - opiekunów badanych osób. Uszczegóławiając
obraną metodę sondażu diagnostycznego dobrano odpowiednią technikę w celu
konkretyzacji realizacji zamierzonych badań. Technika jaką posłużono się w badaniach to ankietowanie za pomocą narzędzi badawczych w postaci kwestionariusza
ankiety oceny rehabilitacji społecznej, kwestionariusza oceny rehabilitacji zawodowej,
inwentarz oceny rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo H. C. Guzburga –
PAC 1 stopień upośledzenia umysłowego umiarkowany i znaczny, PAC 2 stopień
upośledzenia umysłowego lekki – wersja polska. Inwentarz PAS ocena umiejętności
społecznych. Skala zachowania przystosowawczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
cz. 1 i 2 – przekład, modyfikacja wg J. Kostrzewskiego.
W celu analizy danych wykorzystano metody statystyczne:
– Do badania istnienia związku proporcjonalności użyto klasycznego testu na
istotność współczynnika korelacji Pearsona.
– Do badania istnienia związku proporcjonalności użyto testu na istotność współczynnika korelacji ρ Spearmana.
– Do badanie związku zmiennej nominalnej (przynależność do grupy) ze zmienną
porządkową (test Kruskala-Wallisa, U Manna-Whitneya)
Opis zmiennych statystycznych:
Wyniki istotne oznaczone są następującymi znakami:
† ) – Wynik istotny na poziomie istotności 0,001
**) – Wynik istotny na poziomie istotności 0,01
*) – Wynik istotny na poziomie istotności 0,05.
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Analiza wyników badań własnych
Stymulacja terapeutyczna osoby niepełnosprawnej intelektualnie od dawna była
przedmiotem rozważań pedagogów i psychologów. Ostatnie lata to próba oceny
umiejętności praktycznych i psychospołecznych osób upośledzonych umysłowo
w celu podęcia aktywizacji zawodowej5. Celem podjętych badań była próba poznania
związku między terapią zajęciową, a zaradnością życiową osób upośledzonych umysłowo. Określenie poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
pozwoli rodzicom i instruktorom terapii poznać aktualne umiejętności badanych
osób potrzebnych do codziennego życia. Ukazanie osiągnięć i deficytów w rozwoju
badanych, pozwoli na skonstruowanie odpowiedniego procesu terapeutycznego osób
przebywających w placówkach terapeutycznych.

Weryfikacja hipotez
Uczestniczenie w terapii zajęciowej w środowisku rodzinnym czy w placówce terapeutycznej przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, to zespół czynności ukierunkowanych na procesach wykonawczych, które przyczyniają się do rozwoju określonych
cech jednostek usprawniających je6. Terapia zajęciowa jako działanie wieloaspektowe
może być podejmowana pod wpływem innych albo uprawiana z własnej inicjatywy7.
Każda aktywność bez względu na jej rodzaj czy odmianę sprzyja rozwojowi sprawności psychofizycznej, a przede wszystkim zadowolenie z płynącej samodzielności
przyczynia się do pokonania wszelkich barier, na które napotykają osoby upośledzone
umysłowo w swoim życiu8. Weryfikacja poszczególnych hipotez dostarczy nam dodatkowej wiedzy na temat życia i działalności osób niepełnosprawnych intelektualnie
pod różnym kątem.

5.	T. Kott, Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej,
Warszawa 2002.
6.	M. Kuskowski, Formy zajęć terapeutycznych stosowanych w WTZ i rodzinie, a rozwój społeczny
i osobowy niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, [w:] W. Basak, P. Pacuła (red.),
Człowiek w opiece i terapii, Jasło 2012.
7.	T. Majewski., Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, [w:] W. Dykcik
Pedagogika specjalna, Poznań 1995.
8. J. Nawrot, Ergoterapia w wychowaniu dziecka upośledzonego fizycznie, Warszawa 1973.
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Związek zaradności życiowej uczestników zajęć terapeutycznych
a stopień ich niepełnosprawności intelektualnej
Rehabilitacja zawodowa jest jedną z najważniejszych sfer, do której przygotowują się
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. W rozmowach z instruktorami zajęciowymi
i rodzicami uczestników często można usłyszeć, że przeszkodą główną w podjęciu pracy na wolnym rynku jest stopień niepełnosprawności intelektualnej. W celu zbadania
związku między zaradnością osobistą uczestników zajęć terapeutycznych a stopniem
ich niepełnosprawności intelektualnej, wykonana analizę korelacji ρ Spearmana.
Wyniki analizy statystycznej prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Stopień niepełnosprawności intelektualnej a zaradność życiowa badanych.
Stopień upośledzenia umysłowego
(rekodowany)
A. Samowystarczalność

-0,456†

B. Zasoby

-0,680†

C. Postawa zawodowa

-0,382†

D. Tempo pracy

-0,437†

E. Motoryka

-0,099

F. Akceptacja pracowników

-0,248*

G. Stosunek do opiekuna pracy

-0,121

H. Wrażenie ogólne

-0,306**

Źródło: Badania własne.

Analiza statystyczna wykazała umiarkowany ujemny związek między stopniem upośledzenia umysłowego a samowystarczalnością (ρ(103) = –0,46. p < 0,001). Im większy
stopień upośledzenia umysłowego, tym mniejsza samowystarczalność. Ponadto analiza
statystyczna ujawniła silny ujemny związek między stopniem upośledzenia umysłowego
a zasobami (ρ(101) = –0,68. p < 0,001). Im większy stopień upośledzenia umysłowego,
tym mniejsze zasoby. Analiza statystyczna wykazała słaby ujemny związek między stopniem upośledzenia umysłowego a postawą zawodową (ρ(102) = –0,38. p < 0,001). Im
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większy stopień upośledzenia umysłowego, tym bardziej negatywna postawa zawodowa.
Analiza statystyczna wykazała umiarkowany ujemny związek między stopniem upośledzenia umysłowego a tempem pracy (ρ(103) = –0,44. p < 0,001). Im większy stopień upośledzenia umysłowego, tym mniejsze tempo pracy. Analiza statystyczna wykazała słaby
ujemny związek między stopniem upośledzenia umysłowego a akceptacją pracowników
(ρ(100) = –0,25. p < 0,05). Im większy stopień upośledzenia umysłowego, tym mniejsza
akceptacja pracowników. Analiza statystyczna wykazała słaby ujemny związek między
stopniem upośledzenia umysłowego a wrażeniem ogólnym (ρ(103) = –0,31. p < 0,01).
Im większy stopień upośledzenia umysłowego, tym bardziej negatywne wrażenie ogólne.

Różnice między kobietami i mężczyznami pod względem
zaradności życiowej
W celu zbadania różnic między kobietami i mężczyznami pod względem zaradności
życiowej wykonano test Manna-Whitneya.

Zmienna

Kobiety
N

Mężczyźni

Średnia
ranga

Średnia
ranga

Mann-Whitney U

Istotność testu
(2 stronna)

Tabela 2. Zaradność życiowa a płeć w ocenie rodziców (pogrubiono wynik istotny
statystycznie).

A. Samowystarczalność

55

21,39

31,22

385,00

0,029*

B. Zasoby

54

20,19

31,15

363,50

0,013*

C. Postawa zawodowa

55

25,17

29,38

453,00

0,344

D. Tempo pracy

55

27,97

28,01

503,50

0,992

E. Motoryka

55

27,86

28,07

501,50

0,963

F. Akceptacja pracowników

53

25,53

27,69

434,00

0,611

G. Stosunek do opiekuna pracy

55

27,19

28,39

489,50

0,783

H. Wrażenie ogólne

55

25,61

29,16

461,00

0,421

Źródło: Badania własne.
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Analiza statystyczna ujawniła istotne statystycznie różnice między grupą kobiet
i mężczyzn pod względem samowystarczalności (U = 385,00; p < 0,05). Kobiety cechuje mniejsza samowystarczalność (średnia ranga wynosi 21,39) niż mężczyzn (średnia
ranga wynosi 31,22). Analiza statystyczna ujawniła istotne statystycznie różnice między grupą kobiet i mężczyzn pod względem zasobów (U = 363,50; p < 0,05). Kobiety
posiadają mniejsze zasoby (średnia ranga równa 20,19) niż mężczyźni (średnia ranga
równa 31,15). Analiza statystyczna nie ujawniła istotnych statystycznie różnic między
kobietami i mężczyznami pod względem postawy zawodowej (U = 453,00; p > 0,05),
tempa pracy (U = 503,50; p > 0,05), motoryki (U = 501,50; p > 0,05), akceptacji
pracowników (U = 434,00; p > 0,05), stosunku do opiekuna (U = 489,50; p > 0,05)
i pod względem wrażenia ogólnego (U = 461,00; p > 0,05). W celu zbadania różnic
między kobietami i mężczyznami pod względem zaradności życiowej (kwestionariusz ankiety rehabilitacji ogólnej), wykonano test Manna-Whitneya. Wyniki analizy
statystycznej prezentuje tabela 3.

29,21
29,66
27,86
26,63
26,55
26,69
27,28
28,23

Istotność testu
(2 stronna)

23,07
20,27
24,83
29,77
29,97
25,92
28,07
25,60

Mann-Whitney U

Mężczyźni
Średnia
ranga

54
53
53
54
54
52
54
54

Kobiety
N

A. Samowystarczalność
B. Zasoby
C. Postawa zawodowa
D. Tempo pracy
E. Motoryka
F. Akceptacja pracowników
G. Stosunek do opiekuna pracy
H. Wrażenie ogólne

Średnia
ranga

Zmienna

Tabela 3. Zaradność życiowa a płeć w ocenie instruktorów terapii zajęciowej (pogrubiono wynik istotny statystycznie).

346,00
304,00
372,50
1038,50
1035,50
337,00
1064,00
384,00

0,187
0,040*
0,506
0,490
0,458
0,867
0,863
0,566

Źródło: Badania własne.
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Analiza statystyczna ujawniła istotne statystycznie różnice między grupą kobiet
i mężczyzn pod względem zasobów (U = 304,00; p < 0,00). Kobiety posiadają mniejsze zasoby (średnia ranga równa 20,27) niż mężczyźni (średnia ranga równa 29,66).
Analiza statystyczna nie ujawniła istotnych statystycznie różnic między kobietami
i mężczyznami pod względem samowystarczalności (U = 346,00; p > 0,05), postawy
zawodowej (U = 372,50; p > 0,05), tempa pracy (U = 1038,50; p > 0,05), motoryki
(U = 1035,50; p > 0,05), akceptacji pracowników (U = 337,00; p > 0,05), stosunku do
opiekuna (U = 1064,00; p > 0,05) i pod względem wrażenia ogólnego (U = 384,00;
p > 0,05).

Związek wieku a zaradność życiowa uczestników warsztatu
terapii
W celu zbadania związku między wiekiem a zaradnością życiowa uczestników terapii,
przeprowadzono test Kruskala-Wallisa.
Tabela 4. Zaradność życiowa a wiek badanych w ocenie rodziców.
Zmienna zależna

χ²

df

Istotność

A. Samowystarczalność

5,93

4

0,115

B. Zasoby

1,12

4

0,771

C. Postawa zawodowa

4,72

4

0,194

D. Tempo pracy

3,85

4

0,278

E. Motoryka

3,98

4

0,264

F. Akceptacja pracowników

1,93

4

0,587

G. Stosunek do opiekuna pracy

3,65

4

0,302

H. Wrażenie ogólne

1,92

4

0,589

Źródło: Badania własne
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Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną A. Samowystarczalność a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 5,925; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną B. Zasoby
a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,125; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną C. Postawa
zawodowa a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 4,718; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną D. Tempo
pracy a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 3,853; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną E. Motoryka
a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 3,977; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną F. Akceptacja
pracowników a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,931; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną G. Stosunek
do opiekuna pracy a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 3,645; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną H. Wrażenie
ogólne a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,92; p > 0,05.
Tabela 5. Zaradność życiowa a wiek badanych w ocenie instruktorów terapii zajęciowej.
Zmienna zależna

χ²

df

Istotność

A. Samowystarczalność

0,90

4

0,825

B. Zasoby

0,69

4

0,877

C. Postawa zawodowa

0,82

4

0,844

D. Tempo pracy

1,83

4

0,609

E. Motoryka

0,47

4

0,925

F. Akceptacja pracowników

1,01

4

0,798

G. Stosunek do opiekuna pracy

1,35

4

0,717

H. Wrażenie ogólne

1,98

4

0,576

Źródło: Badania własne.
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Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną A. Samowystarczalność a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 0,902; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną B. Zasoby
a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 0,685; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną C. Postawa
zawodowa a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 0,821; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną D. Tempo
pracy a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,829; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną E. Motoryka
a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 0,471; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną F. Akceptacja
pracowników a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,015; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną G. Stosunek
do opiekuna pracy a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,353; p > 0,05.
Nie ma powodu uważać, że istnieje istotny związek między zmienną H. Wrażenie
ogólne a zmienną Grupa wiekowa. χ²(3) = 1,985; p > 0,05.

Związek miejsca zamieszkania z zaradnością życiową w zakresie
rehabilitacji zawodowej
Tabela 6. Miejsce zamieszkania a zaradność życiowa badanych w ocenie rodziców.
Miejsce zamieszkania
A. Samowystarczalność

-0,312*

B. Zasoby

-0,211

C. Postawa zawodowa

0,010

D. Tempo pracy

-0,135

E. Motoryka

0,010

F. Akceptacja pracowników

-0,049

G. Stosunek do opiekuna pracy

-0,071

H. Wrażenie ogólne

-0,262

Źródło: Badania własne.
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Zmienna A. Samowystarczalność jest słabo ujemnie skorelowana ze zmienną Miejsce zamieszkania. (Im większe natężenie/większa wartość zmiennej A. Samowystarczalność tym mniejsze natężenie zmiennej Miejsce zamieszkania). Współczynnik
korelacji ρ(54) = –0,31. p < 0,05.
Tabela 7. M
 iejsce zamieszkania a zaradność życiowa badanych w ocenie instruktorów
terapii zajęciowej.
Miejsce zamieszkania
A. Samowystarczalność

-0,178

B. Zasoby

-0,055

C. Postawa zawodowa

-0,015

D. Tempo pracy

-0,023

E. Motoryka

0,104

F. Akceptacja pracowników

0,020

G. Stosunek do opiekuna pracy

-0,054

H. Wrażenie ogólne

-0,157

Źródło: Badania własne.

Nie ma powodu do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej, że zmienna Miejsce zamieszkania nie ma związku ze zmiennymi z kwestionariusza zaradności życiowej
w zakresie umiejętności zawodowych; p > 0,05.
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Tabela 8. W
 spółczynniki korelacji ρ Spearmana policzone w grupie. Ankieta wypełniana przez rodzica.
Miejsce zamieszkania
A. Samowystarczalność

-0,312*

B. Zasoby

-0,211

C. Postawa zawodowa

0,010

D. Tempo pracy

-0,135

E. Motoryka

0,010

F. Akceptacja pracowników

-0,049

G. Stosunek do opiekuna pracy

-0,071

H. Wrażenie ogólne

-0,262

Źródło: Badania własne.

Zmienna A. Samowystarczalność jest słabo ujemnie skorelowana ze zmienną Miejsce
zamieszkania. (Im większe natężenie/większa wartość zmiennej A. Samowystarczalność tym mniejsze natężenie zmiennej Miejsce zamieszkania). Współczynnik
korelacji ρ(54) = –0,31. p < 0,05.
Tabela 9. W
 spółczynniki korelacji ρ Spearmana policzone w grupie grupie Ankieta
wypełniana przez instruktora terapii.
Miejsce zamieszkania
A. Samowystarczalność

-0,178

B. Zasoby

-0,055

C. Postawa zawodowa

-0,015

D. Tempo pracy

-0,023

E. Motoryka

0,104

F. Akceptacja pracowników

0,020

G. Stosunek do opiekuna pracy

-0,054

H. Wrażenie ogólne

-0,157

Źródło: Badania własne.
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Nie ma powodu do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej, że zmienna Miejsce
zamieszkania nie ma związku ze zmiennymi z kwestionariusza zaradności życiowej
w zakresie umiejętności zawodowych; p > 0,05.

Podsumowanie
Im badany ma większy stopień (umiarkowany/znaczny) niepełnosprawności intelektualnej, tym postęp zaradności życiowej jest mniejszy. Najsilniejsza jest korelacja
z wymiarem zasoby (co zresztą jest zgodne z intuicją). Tylko korelacje z motoryką
i stosunkiem do opiekuna pracy nie wyszły istotnie statystycznie ujemne. Stosunek do
opiekuna nie dotyczy bezpośrednio postępu w zaradności życiowej uczestnika terapii,
dlatego nie będę się nim zajmować. Słaby związek postępu w motoryce z niepełnosprawnością intelektualną oznacza, że stopień niepełnosprawności nie wpływa w tak
samo w dużym stopniu na rozwój motoryki, jak na rozwój intelektualnych zdolności.
• Terapia zajęciowa a zaradność życiowa badanych z podziałem na płeć:
– Różnice międzypłciowe w postępie zaradności życiowej są, lecz relatywnie nie
są duże. Mężczyźni uzyskali wyższy wynik w postępie samowystarczalności oraz
zasobów. Fakt ten może być spowodowany, że badani mężczyźni wcześniej niż
kobiety rozpoczęli wykonywanie czynności związanych z nabywaniem umiejętności praktycznych niż badane kobiety.
• Terapia zajęciowa a zaradność życiowa badanych z uwzględnieniem wieku:
– Nie ma podstaw, aby uważać, że wiek ma związek z oceną zaradności życiowej,
zarówno w opisie instruktorów jak i rodziców.
• Miejsce zamieszkania a poziom zaradności osobistej badanych:
– Minimalny związek między miejscem zamieszkania. Im mniejsze jest miasto
(miejscowość) miejsca zamieszkania, tym wyższy wskaźnik oceny postępu
samowystarczalności; oznaczać to może to, że w środowisku wiejskim (małe
miejscowości) badani uzyskują faktycznie wyższy postęp w rehabilitacji.
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Streszczenie
Terapia zajęciowa a zaradność życiowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Niniejszy artykuł przybliża zaradność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaradność życiowa kształtowana jest przez różne oddziaływania w różnych
środowiskach, w których żyją i funkcjonują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Duże znaczenie dla rozwoju zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną mają warsztaty terapii zajęciowej. Prowadzony w placówkach proces
terapeutyczny przygotowuje uczestników warsztatu do samodzielnego życia w sferze
społecznej i zawodowej.
Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zaradność życiowa,
terapia zajęciowa.

Summary
Occupational therapy and life resourcefulness of people with mild, moderate and
severe intellectual disability
The following article deals with resourcefulness of persons with intellectual disability.
Resourcefulness is shaped by different actions in various environments in which
persons with intellectual disability live. Workshops of the occupational therapy are
decisive for the development of resourcefulness of persons with intellectual disability.
Therapeutic process conducted at institutions prepares participants of the workshops
for independent living in social field and in the world of work.
Keywords: persons with intellectual disability, resourcefulness, occupational therapy.
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Dôležitosť posvätného času
Dominika Kmecová1

Vnímanie času
Dnešné chápanie času je výsledkom dlhého vývoja tvorenia pojmov. Každé spoločenstvo vnímalo meranie a označovanie času inak, podelené na dni, noc, časti roka a roky.
Pochopenie času nie je však jednoznačné. Predfilozofické chápanie času bolo „čisto
poetické“, chýbala objektívnosť, ktorá sa objavuje až s Aristotelom.Formovanie času
ako lineárneho javuvnímaného v kategóriách individuálnej skúsenosti, sa udialo až
za svätého Augustína, u ktorého môžeme vidieť čas chronologický a „kairos“ – čas
milosti. Udalosti, ktoré sa diali, neboli späté len s presným dátumom, ale zároveň
sú istou súhrou súvislostí pomenovaných ako „plnosť času“ alebo „čas milosti“2.
V knihe Vyznania nachádzame vnímanie tohto času: „Kto poprie, že prítomný čas
nemá trvanie, lebo sa míňa v okamihu? A predsa trvá pozorovanie, ktorým budúce
prechádza do minulosti! Nie ten čas, ktorý ešte nejestvuje, je dlhý budúci čas, ale dlhý
budúci čas je vlastne dlhé očakávanie budúceho. Ani dlhý minulý čas nie je ten, ktorý
už nie je, ale dlhý minulý čas je dlhá spomienka na minulosť“3.
Čas je periodickým obnovovaním posvätným kalendárom, ktorý sa opakuje v jednom čase s časom pôvodu. Sviatky pomáhajú ľuďom žiť v prítomnosti s Bohom.
Posvätný kalendár predstavuje akýsi večný návrat. Vnímanie času je naozaj rôznorodé
a pestré. V predkolombusovskej Amerike čas chápali z troch hľadísk:z historického,
božského a mystického.Svet je profánny a posvätný, náboženský človek ho nevníma
ako homogénny. Rozdiel je medzi časom profánnym a posvätným. Náboženský človek žije v dvoch druhoch času: sakrálny (večnosť) a profánny (dejinná prítomnosť).
Pretože práve posvätný čas a priestor je pre náboženského človeka skutočný, v ňom
je preňho možný život. Postoj k času výrazne odlišuje človeka náboženského od
nenáboženského. Náboženský človek odmieta žiť len v dejinnej prítomnosti, snaží
sa vojsť do skúsenosti s posvätným časom. No aj nenáboženský človek má rozmanitý
časový rytmus a pozná čas, napríklad keď počúva svoju obľúbenú hudbu, pri zaľúbeno1. Mgr Dominika Kmecová, Prešovská univerzita, Gréckokatolícka fakulta.
2.	Porov. P. Dancák a kol.,Disputationes quodlibetales, Vydavateľstvo GTF PU v Prešove, Prešov 2012,
s. 375.
3. Sv. Augustín,Vyznania, LÚČ, Bratislava 1997, s. 343.
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sti prežíva iný čas, ako keď je v práci. Náboženský človek pozná posvätný čas, Pračas,
ktorý sa nám sprítomňuje pomocou sviatkov. Podobne ako kostol predstavuje zlom
v profánnom priestore mesta,v ktorej čas nie je prítomný len aktuálne, aleodohráva sa
v ňom aj život Ježiša Krista prostredníctvom bohoslužby. Čas, ktorý je posvätný jeho
kázaním, utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. V posvätnom priestore sa prepájajú
všetky tri kozmické úrovne: zem, nebo a posvätné oblasti, prechádza nimi akási
kozmická os, ktorá ich spája4.
Uvedieme pár príkladov. Jakub na ceste do chrámu videl vo sne rebrík, ktorý siahal
až do neba, a po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli, počul Pána, ako hovorí: „Ja
som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe
a tvojmu potomstvu.“ (Gn 28, 13) Potom sa Jakub prebudil zo spánku a povedal: „Tu
je naozaj dom Boží a tu je brána do neba.“ (Gn 28, 17) Tak vzal kameň, postavil ho
ako posvätný stĺp a na jeho vrchole vylial olej. Toto miesto nazval Bétel, t. j. Dom
Boží. Ďalší príklad – Boh sa zjavuje Mojžišovi a určuje ho za vyslobodenie svojho
ľudu. Hovorí mu: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom
stojíš, je zem svätá!“ (Ex 3,5). Sestry Matky Terezy majú zvyk pred vchádzaním do
kaplnky vyzuť si topánky. Táto úcta k posvätnosti je zrejmá aj dnes. Posvätný priestor
nám pomáha viac si uvedomiť hĺbku posvätného času. Pozornosť budeme upriamovať
na dôležitosť posvätného času. Mal by mať aj dnes posvätný čas význam pre človeka?
Aj touto témou sa budeme zaoberať. Každý sa náhli, výdobytky,ktoré máme, by nám
mali pomôcť, ale môžeme si všimnúť, že veľakrát napriek nim máme nedostatok času.
„Správne prežiť život je úlohou človeka. Deň a noc, bdenie a spánok, ročné obdobia,
práca a odpočinok; čas neúprosne kráča vpred“5.
Herakleitos z Efezu tvrdil, že všetko na svete podlieha ustavičnej zmene, všetko
plynie (panta rhei)6. Toto tvrdenie sa používa dodnes. No na to, aby sme správne
prežili život, je dôležité zastaviť sa v prítomnom okamihu a v tom nám môže pomôcť
posvätný čas.Tento čas si človek uvedomuje, pretože sa ukazuje ako čosi odlišné od
toho, čo je profánne. Aby sme mohli pomenovať to, ako sa posvätné prejavuje, Eliade navrhol termín hierofanie. Dalo by sa povedať, že dejiny náboženstva prejavujú
posvätné skutočnosti. To slovo je potrebné preto, že neimplikuje žiadne dodatočné
upresnenie, nehovorí nič viac, ale ukazuje nám niečo posvätné. Dejiny náboženstva
4. Porov. M. Eliade, Posvátné a profánní, Křesťanská akademie, Praha 1994, s. 49-51.
5. P. Dancák, Nové trendy sociálnej práce s mladými ľuďmi, Persona, Bratislava 2009, s. 52.
6. Porov. S.Stolárik, Stručne o dejinách filozofie, Vydavateľstvo Michala Vaška, 1995, s. 25.
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sú akýmsi nahromadením hierofanií, prejavu posvätných skutočností. Od prejavu
posvätného v nejakom predmeteaž po najvyššiu hierofaniu, akú pre kresťana predstavuje vtelenie Ježiša Krista. Je to tajuplný akt, skutočnosť, ktorá nenáleží nášmu
svetu. Protiklad posvätné – profánne často vyjadruje protiklad medzi skutočným
a neskutočným. Náboženský človek hlboko túži participovať na skutočnosti7.

Posvätný čas v monoteistických náboženstvách
Posvätný čas je taký, ktorý človek orientuje smerom k Bohu. Pozrieme sa bližšie na
vnímanie posvätného času v troch hlavných monoteistických náboženstvách: v židovstve, kresťanstve a islame.V posvätnom čase sa odohrávajú aj sviatky. Najväčší
význam zo všetkých sviatkov v židovstve má Šabat. Židovské charakteristické črty
Šabatu sú rodinná pohoda, prísny zákaz 39 kategórií činností a tiež príkaz štúdií
biblických textov. Pre židov je tento posvätný deň veľmi dôležitý. Už v opise stvorenia
sveta nachádzame prvé upozornenia na sobotu. „Sobota prerušuje každodenné práce
a umožňuje oddych. Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí8.
Vo Svätom písme nachádzame príkaz o sobote: „Zachovajte moju sobotu! Veď ona
je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja
som Pán, ktorý vás posväcuje! Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju
znesvätí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho
ľudu. Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť! Nech Izraeliti zachovávajú
sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Nech
je ona na večné znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo
a zem, v siedmy deň však odpočíval a oddychoval!“(Ex 31, 13 – 17).
V Starom zákone nachádzame príkaz posvätného času, ktorý sa viaže na sobotu.
Nadväzuje na knihu Genezis, v ktorej Pán šesť dní pracoval a na siedmy odpočíval.
V porovnaní s ostatnými náboženstvami predstavuje posvätný čas v židovstve inováciu. Pre židovmá čas začiatok a bude mať aj koniec. Pán sa neprejavuje v kozmickom čase, ale v čase dejinnom. Dejinná udalosť získava novú dimenziu, stáva sa
predovšetkým Božím zjavením. Kresťanstvo ide v zhodnotení historického času ešte
ďalej – Boh sa vtelil v Ježiša Krista a tým posvätil aj dejiny samotné. Kresťan, ktorý
sa zúčastňuje liturgického času, sa vracia do doby, keď žil, trpel a bol vzkriesený Ježiš
7. M. Eliade, Posvátné a profánní..., s. 49-51.
8. Katechizmus katolíckej cirkvi, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2009, s. 530.
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Kristus. Dejiny sa zjavujú ako nová dimenzia prítomnosti Boha vo svete9. „I požehnal
siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril
a urobil.“ (Gn 2, 3)
Už prvotná Cirkev určila nedeľuako sviatočný deň – ako deň začiatkua konca
každého týždňa. Pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Dies Domini pripomína: „Boží odpočinok siedmeho dňa nehovorí o nečinnom Bohu, ale zdôrazňuje
dokonalosť zavŕšeného diela a vyjadruje akoby zastávku Boha pri „veľmi dobrom“
diele (Gn 1,31), ktoré vyšlo z jeho rúk a na ktoré sa chcelpozrieť pohľadom plným
radostného zaľúbenia: pohľadom „kontemplatívnym“, zameraným už nie na nové
diela, ale skôr pohľadom radosti z krásy toho, čo bolodokonalé; pohľadom smerujúcim
ku všetkým veciam, ale najmä k človeku ako vrcholustvorenia. Je to pohľad, v ktorom
možno už určitým spôsobom vycítiť „zásnubnú“ dynamiku vzťahu, ktorý chce Boh
ustáliť so stvorením urobeným na vlastný obraz, pozývajúc ho uzavrieť zmluvu lásky.“
(DD 11) Kresťania si v nedeľu pripomínajú najväčší sviatok: Veľkú noc, zmŕtvychvstanie Krista. Nahradili slávenie soboty slávením nedele. Kresťan – katolík slávi nedeľu
účasťou na svätej omši. Je dňom slávenia veľkonočného tajomstva, preto sa kresťania
od najstarších čias schádzajú, aby oslávili zmŕtvychvstanie Vykupiteľa, aby mu prejavili svoju vďačnosť, a tak sa zjednotili s ním a s ostatnými členmi Cirkvi. Preto je
pre kresťana – katolíka tento posvätný čas dôležitý, umožní mu pestovať náboženský,
kultúrny, rodinný, ale aj spoločenský život. Kresťanskí mučeníci z Abiteny sa počas
veľkého prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána v roku 304 postavili proti
cisárskemu zákazu sláviť nedeľu. Pred popravou povedali, že nemôžu žiť bez nedele10.
Tento posvätný čas v nedeľu sa snažia kresťania zachovať až dodnes.
Medzi tri hlavné monoteistické náboženstvá patrí aj islam. Mohamedáni slávia
nedeľu v piatok, židia v sobotu a kresťania v nedeľu11. Pápež Ján Pavol II. sa ku kresťansko-islamskémudialógu vyjadroval pozitívne. Podľa neho sú nám veriaci v Alaha
vďaka ich monoteizmu osobitne blízki.Úctu si zasluhuje predovšetkým nábožnosť
moslimov, čo saprejavuje ich vernosťou k modlitbe. Obraz veriaceho v Alaha, ktorý
bez ohľadu na čas a miesto padá na kolená a ponorí sa do modlitby, zostane vzorom
pre vyznávačov pravého Boha. Podľa islamu je cieľom človeka ctiť Boha a rozvíjať
blízky, osobný vzťah k nemu, preto je preňho posvätný čas v jeho živote taký podstatný.
9. Porov. M. Eliade, Posvátné a profánní..., s. 51.
10. Porov. Youcat, Bratislava: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 365.
11. Porov. T. Baťa, Úvahy a projevy, TISK, Zlín 1932, s. 251.
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K základným povinnostiam moslima patrí čas modlitby, modlia sa päťkrát denne,
a to pri východe a západe slnka, na poludnie, popoludní a pri súmraku.Islam vznikol v prostredí, v ktorom bol prítomný judaizmus, ale aj rozličné vetvy kresťanstva:
židokresťania, antiochijské a byzantské kresťanstvo. Tieto poznatky nachádzame
v tradícii Koránu. Pápež Benedikt XVI. pri návšteve Jeruzalema 12. mája 2009 poukázal na Skalný dom, ktorý je pre nás inšpiráciou. Tu sa stretávajú chodníky troch
veľkých monoteistických náboženstiev. Každý má Abraháma ako svojho praotca,
ktorý bol človekom viery. Doktrína týchto monoteistických náboženstiev prezentuje
aj Božiu realitu, zmysel náboženstva a spoločný cieľ ľudstva12.
Islam v aramejčineznamená podriadenie sa Božej vôli. „Veriaci muži a veriace ženy
sú si navzájom priateľmia prikazujú si vhodné a zakazujú zavrhnutiahodné, dodržujú
modlitbu, dávajú almužnu a súposlušní voči Bohu a jeho Poslovi. Nad tými sa Boh
zľutuje, lebo Boh je mocný i múdry.“ (Korán 9,71). Korán je hlavným zdrojom pre
štúdium Božieho zákona islamu.„Volaj ľudí na púť, nech k tebe prídu pešo alebo na
rýchlych ťavách, nech prídu z každejrokliny, aby uvideli, aké dobro som im poskytol...“
(Korán 22, 28 – 29) Každoročné púťové oslavy v Mekke sa konajú medzi 7. až 13.
dňom posvätného púťového mesiaca du l-hidždža.Vyjadrením náboženského života
sú svätyne, miesta zvlášť sväté a stanovené dni, zamerané na oslavu Boha pri zrieknutí
sa plnenia každodenných povinností13. Všetky náboženstvá pripisujú dôležitosť posvätnému času cez sviatočné dni, posvätné knihy, modlitbu, cez čas, keď sa obracajú
k Bohu. Posvätný čas je odpoveďou človeka na túžbu byť s Bohom.

Skúsenosť „posvätna“
Dôležitou pre vnímanie času je skúsenosť posvätného času. Náboženská skúsenosť prijíma posvätný čas ako zdroj každej viditeľnej skutočnosti, pre náboženského
človeka je základom, má nekonečnú hodnotu. Pretože homo religiosus nedokazuje
existenciu Boha, ale objavuje a žije jeho tajomstvo. Podľa R. Otta má človek skúsenosť s posvätným ako mysterium tremendum, to znamená objavené tajomstvo, ktoré
vzbudzuje bázeň, a ako mysterium fascinans, okúzľujúce tajomstvo, ktoré priťahuje.
To nám pomáha v hľadaní, živí túžbu a vyvoláva radosť. Človek, ktorý si uvedomuje
svoju prázdnotu, môže nájsť v posvätnom čase vlastný stred príťažlivosti. Keď bázeň
vedie k okúzleniu a stretnutiu, v srdci sa odohráva napätie.Toto napätie sa deje pri
12. J. Leščinský, Verbum, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2010, s. 81.
13. Porov. S. Stolárik, Filozofia náboženstva, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s. 25.
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skúsenosti posvätného času. Neviditeľný Boh je tým posvätným tajomstvom, ktorý
sa zjavuje svetu a približuje sa v tichu. Nedosiahnuteľný Boh, ktorý sa necháva dosiahnuť vzývaním a prosbou; Boh, ktorý nie je na nikom závislý, no človek je na ňom
úplnezávislý. Nenechá sa uzavrieť do obzoru ľudského života, ale otvára nové obzory
očakávaniu. Večný Boh, s ktorým sa stretávame v každodennom okamihu, Boh,
ktorý okúzľuje plnosťou lásky. Mystická skúsenosť s posvätnom sa často spája cez
splývanie protikladov. Tajomstvo je nekonečné Slovo, ktoré splýva s neporušiteľným
tichom,život vo svojom neobmedzenom nepokoji, ktorý sa zjavuje ako večný mier
a pokoj. „Veď on je náš pokoj“ (Ef2, 14).
Skúsenosť tajomstva nemá záporný obsah, práveže je výnimočne kladná. Kultúrny
a filozofický vývoj človeka môžeodmýtizovať niektoré prvky skúsenosti s tajomstvom.
R. Otto sa v protikladek niektorým príliš racionálnymnazeraniam na Boha
snažíuchrániť tajomstvo od pokusu vyjadriť ho v pojme a necháva ho v základnom
postoji náboženskej skúsenosti. Mohla by to byť stredná cesta, ktorá nám pomôže
pochopiť toto tajomstvo, medzi tajomstvom človeka osobného života, jeho láskou,
slobodou a na druhej strane tajomstvom posvätna. Tajomstvo je najvyššia skutočnosť, plnosť bytia a života. Z plnosti vychádza smäd po tajomstve poznania, človek si
uvedomuje svoju ničotu a túžbu obohatiť svoj ľudský život. Toto Tajomstvo je plnosť
osobného života, preto sa stretávame so slobodou a láskou. Tajomnú plnosť posvätna
človek spoznáva s dvoma vzájomnými sa doplňujúcimi postojmi. Prvý je latreuický –
služobný a druhý soteriologický – spásny rozmer náboženskej skúsenosti14.
Tieto postoje môžeme odpozorovať v živote svätých. Na príklade svätej Matky
Terezy,v ktorej sa tieto rozmery náboženskej skúsenosti odrážajú a prostredníctvom tejto malej ženy sú známe celému svetu. Jej viditeľná služba najchudobnejším
z chudobných sa odrážala zo skúsenosti s Ježišom. Túto skúsenosť s Ježišom nájdeme
aj v týchto slovách Matky Terezy: „Si presvedčený o Kristovej láske pre seba a svojej
pre Neho? Toto presvedčenie je skalou, na ktorej je vybudovaná svätosť. Čo musíš
urobiť, aby si dostal toto presvedčenie? Musíš poznať Ježiša, milovať Ježiša, slúžiť
Ježišovi. Poznanie ťa urobí silným ako smrť. Poznáme Ježiša cez vieru: meditovaním
nad Jeho slovom v Písme. Počúvaním, keď hovorí cez Cirkev, a cez intímne zjednotenie sa s ním v modlitbe“15. Matka Tereza tu opisuje svoju skúsenosť, ktorá sa stala
14.	Porov. V. Boublík, Teologie mimokřesťanských náboženství, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří 2000, s. 100-103.
15. B. Kolodiejchukom, Novéna k blahoslavenej Tereze z Kalkaty, Copyright, Rím 2010, s. 16.
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posvätným časom. V službe mohli s jej láskou počítať dokonca aj bezbožní, hinduisti,
kresťania či moslimovia. Skúsenosť Matky Terezy bola taká hlboká, že v každom
chudobnom, núdznom, trpiacom, zomierajúcom, ktorému pomohla, alebo ho zdvihla
zo zeme, videla Božie dieťa. V Kalkate sa stretávala s hinduistami, ale aj s moslimami.
Hovorila, že každý človek, ktorý dobre prežíva svoje náboženstvo a čestným srdcom
hľadá pravdu, sa môže priblížiť k Bohu. Rešpektovala vieru iných ľudí, misionárky
lásky sa dodnes starajú o to, aby každý zosnulý bol pochovaný v obrade vlastného
náboženstva. Matka Tereza sa zameriavala a rešpektovala pôstne zvyky a sviatky,
stravovanie, pohrebné predpisy iných náboženstiev16.
O skúsenosti nám tiež hovorí pápež František: „Základnou vecou, ktorú treba
povedať každému človeku, je, aby vstúpil do seba. Rozptýlenosť je vnútornou rozpoltenosťou. Nikdy ho neprivedie k stretnutiu so sebou samým, je prekážkou toho,
aby sa pozrel do zrkadla svojho srdca. Treba začať ponorením sa do seba. Tam začína
dialóg. Človek si niekedy myslí, že je mu všetko jasné, ale nie je to tak. Človeku dneška
by som povedal, aby skúsil vstúpiť do hĺbky svojho srdca, aby nadobudol skúsenosť
Božej tváre. Preto sa mi páči, čo hovorí Jób po svojej tvrdej skúsenosti a po rozhovoroch, ktoré mu nepomohli nič vyriešiť: ‚Len z počutia som teda dosiaľ poznával,
lež moje oko teraz ťa už uzrelo.‘ (Jób 42,5) Ľuďom hovorievam, aby nepoznali Boha
iba z počutia. Je to živý Boh, ktorého uvidia svojimi očami, vo svojom srdci“. Živého
Boha spoznávame zo skúsenosti, z ktorej vychádza stretnutie s Bohom, to nás tiahne
do posvätného času, ktorý je osobný, intímnyneopakovateľný a originálny.
Edita Steinová, rehoľným menom Terézia Benedikta od Kríža, povzbudzuje slovami: „Žiť eucharistickým spôsobom znamená vyjsť zo seba samých, z obmedzenosti
vlastného života a rásť do šírky Kristovho života. Kto hľadá Pána v jeho dome, nežiada
ho len o to, aby sa postaral o neho a o jeho záležitosti. Sám sa začína zaujímať o Pánove veci. Každodenná účasť na obete nás automaticky zapája do liturgického života.
Omšové modlitby a obrady ostávajú prítomné v našej duši počas liturgického roka,
v dejinách spásy, a umožňujú nám čoraz hlbšie preniknúť do ich významu. A úkon
obetovania vtláča do nás zakaždým znova ústredné tajomstvo našej viery, ktoré je
oporou univerzálnych dejín: tajomstvo vtelenia a vykúpenia. Kto má citlivého ducha
a srdce nedokáže byť tak blízko pri oltárnej obete bez toho, aby sám neprejavil ochotu
obetovať sa, bez toho, aby nezahorel túžbou po zapojení svojho bezvýznamného
16. L. Maasburg, Neobyčajné príbehy, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2015, s. 163.
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osobného života do veľkého diela Vykupiteľa, v ktorom sa rozplynie. Kresťanské
tajomstvá predstavujú nerozdeliteľný celok. Ak preniknete do jedného, pochopíte
všetky ostatné“17. Tieto tajomstvá, ktoré nás pozývajú do konkrétnych skúseností
s Bohom v posvätnom čase, nás volajú hlbšie, aby sme vyšli zo seba samých. Ako to
vidíme aj v živote Matky Terezy, pápeža Františka a Edity Steinovej, ktorí vykročili
v ústrety tomuto Tajomstvu.

Aktuálnosť posvätného času
Mal by mať aj dnes posvätný čas význam pre človeka? Túto otázku sme si položili
v úvode. Žijeme v dobe, v ktorej sa moderná spoločnosť nachádza v kríze. Neplatí
judeokresťanský svetonázor, spoločným problémom je sekularizácia, pokles inštitucionálnej religiozity, to znamená pokles účasti na bohoslužbách. Spoločnosť odmieta
sacrum a sústreďuje sa na profanum, čo však človeku nedokáže dať zmysel. Náboženstvo sa stáva súkromnou záležitosťou jednotlivca18.
Pre väčšinu pracovne vyťažených ľudí je ťažké spojiť náročné povolanie s rodinným životom a vyhradiť si posvätný čas. Anselm Grün nám ponúka odporúčania,
ako si správne vyhradiť čas. Potrebné je stanoviť si jasné pravidlá, inak práca začne
pohlcovať stále viac náš čas a nakoniec nám znemožní kvalitný súkromný život.
Treba siurčiť čas, ktorý bude pre firmu tabu a o ten sa nenechať pripraviť. Potrebné
je rozložiť si celý týždeň a vyhradiť si čas na súkromie a prácu. Dôležité je zachovať
si voľné víkendy. Neexistujú všeobecné pravidlá, každý musí objaviť sám, čo je pre
neho to pravé. Hodnoty sú v živote zdrojom sily, tvoria predpoklad zdravého života.
Objektívne hodnoty ako spravodlivosť, sloboda, pravda, ľudská dôstojnosť, statočnosť,
múdrosť, vernosť, kvalita života môžu byť dôležitými orientačnými bodmi prihľadaní
prameňa, z ktorého sa dá neustále čerpať sila do nášho života. Každý si zvolí svoje
hodnoty, ktoré dávajú jeho životu cenu. Hodnoty poskytujú životu zmysel, bez nich
by bol nezmyselný a nezmyselnosť pripravuje o motiváciu19.
Ako sme predtým spomenuli, veľmi dôležité je vyhradiť si čas, aby sme si mohli
nájsť miesto pre posvätný čas. Anselm Grün hovorí o potrebe vyhradiť si čas, mať
voľné víkendy. Nedeľa ako mimoriadny deň v kresťanstve sa pomaly vytráca z po17. S. Stolárik, Súčasný hlas cirkvi kňazom, Akcent Print, Prešov 2013, s. 172.
18.	Porov. K. Kardis a kol., Disputationes quodlibetales, Vydavateľstvo GTF PU v Prešove, Prešov 2009,
s. 125.
19. A. Grün, Doveruj sobe, Portál, Praha 2012, s. 120.
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vedomia množstva ľudí, stráca atribút dňa odpočinku. Pokušenie vyplniť nedeľu
prácou, ktorú sme nestihli počas týždňa, je veľmi veľké. Pritom sa vytráca dôležitý
čas na regeneráciu, na posvätný čas. Keď je nedeľa posvätným dňom, potom je nedeľa
aj uzdravujúca. Premárniť taký čas znamená stratiť posvätný čas a jeho ozdravujúci
účinok.Predtým bola nedeľa mimoriadnym dňom. Je to deň oddychu, voľného času,
kedy sa viac venujeme rodine. V mestách sa z toho už veľa vytratilo a právetam pozorujeme najsilnejší nárast psychických porúch. Ľudia si prajú žiť v usporiadaných
pomeroch, mať istotu, aby sa vedeli orientovať. Preto je aj správne šesť dní pracovať
a siedmy deň sa venovať božímveciam, kedy prechádzame z profánneho času a priestoru do sakrálneho, do Božieho priestoru, a tak sa nechať uzdravovať. Ak sa ľudia
nedržia žiadnych hraníc, alebo ich prekračujú, alebo rozširujú, potom veľmi často
trpia. Nevnímajú žiadny rozdiel, všetko sa zdá byť jednotvárne, ale človek potrebuje
svoj život skutočne žiť a prežívať.
Praktickérady na nedeľu:
– S láviť nedeľu vedome ako deň pracovného pokoja a deň Pána.
– Vytvoriť si vlastnú nedeľu, a to napríklad sviatočným jedlom, príjemnou hudbou,
čerstvými kvetmi na stole, bohoslužbou.
– Využiť tento deň na prechádzku, turistiku, šport, na to, čo človeka poteší a predovšetkým na niečo, čo by mohol robiť spoločne s rodinou.
– Rozprávať sa, počúvať sa a hovoriť spolu o udalostiach z predošlého týždňa, čo
sa v rodine prihodilo a hrať sa s deťmi. Venovať sa rodine, priateľom.
– Zaviesť pravidlá, ktoré by podporovali prežívanie nedele v spoločenstve, napríklad
vypnúť televíziu, menej sa hraťna počítači, neuskutočňovať dlhé telefonáty20.
Pre posvätný čas je veľmi dôležité ticho. Denne sme často preťažovaní vonkajšími
podnetmi, potom je ťažšie sústrediť sa na to, čo je podstatné. To podstatné je pokoj
a ticho. Juraj Jordán Dovala vo svojej knihe Ticho píše: „Niet pre človeka lepšieho
lieku, ako je ticho. Svet je plný hluku a my zabúdame nájsť v tom lomoze podstatu.
Podstata leží v tichu. Ak chceš pochopiť dušu motýľa, sleduj jeho let. Ak chceš pochopiť modlitbu, nechaj sa ňou unášať ako list vodou. Ak chceš pochopiť svet, načúvaj
mu. Ak chceš pochopiť sny Boha, hľadaj ticho“21. Ťažko sa hľadá miesto, kde je pokoj
a ticho, kde nehrá hudba, kde vás niekto niekam neženie.Nebezpečnými sú pokušenia,
20.	Porov. A. Grün a kol., Time management jako duchovní úkol, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří 2010, s. 31–32.
21. J. Košturiak, Úvahy na každý deň, Karmelitánské nakladatelství, Bratislava 2010, s. 70-71.

79

Dôležitosť posvätného času

ak chceme byť dôležití, chceme byť veľkolepí a mocní. Hlboko vo svojom vnútri predsa
máme miesto ticha a pokoja, kde nás nikto nemôže vyrušiť. Dôležité je objavovať to,
čo meniť netreba, čo je trvalé a nemenné22. Ďalej Juraj Jordán Dovala hovorí, čo pre
neho ticho znamená: „Ticho je pre mňa priestor, v ktorom cítim blízkosť Boha. Nejde
len o frázu, Boh skutočne prehovára v tichu. Naše mysle sú zahltené informáciami
ako počítače. Je štatisticky dokázané, že dnešný človek je denne bombardovaný niekoľkonásobne vyšším počtom podnetov ako pred pár rokmi. Za posledných desať
rokov je to nárast o sto percent. Ľudia na internete trávia hodiny a vstrebávajú všetko,
na čo natrafia. Že sú to prevažne zbytočnosti, odpad, pena dní, ktorá zajtra spľasne,
nás netrápi. Chceme len kŕmiť svoju hladnú a rozorvanú myseľ. Preto začínam vnímať
ticho ako základný zdroj psychohygieny človeka. Ak nebudeme vedieť spočinúť v tichu, vo vnútornom chráme nášho srdca, budeme potrebovať psychológov stále viac
a viac“23. Ticho je pre každého človeka podstatné, je to čas, ktorý nás v živote vedie
viac do hĺbky. Vďaka tichu môžeme mať skúsenosť s posvätným časom.
Psychiater Max Kašparu hovorí o princípe šiestich stien v našom živote. V miestnosti, v ktorej sú štyri steny, podlaha a strop, teda spolu šesť stien, postavíme sviecu,
ktorá bude horieť. Ak spadne jedna stena, začne prúdiť vzduch. Keď padne druhá
stena, vznikne prievan a plameň sa uhasí. Tak je to aj s človekom. Preto treba mať
vybudovaných šesť stien.
– Prvá stena charakterizuje to, čo je pred nami, nejakú perspektívu, niečo, na čo
sa tešíme.
– Zadná stena predstavuje ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť.
– Bližšie k srdcu, po našej ľavici, je stena, ktorú symbolizujú naši priatelia.
– Pravá stena predstavuje tých, s ktorými v živote spolupracujeme. Je podstatné,
aby na pracovisku boli dobré vzťahy.
– Podlaha je miesto, na ktorom máme pevne stáť a nemáme pozerať stále inde,
kde by bolo lepšie.
– Šiesta stena je strop, veci, ktoré nás presahujú – duchovné hodnoty, umenie,
kultúra, viera, láska, nádej24.

22. Porov. J. Košturiak, Úvahy na každý deň..., s. 70-71.
23.	J. Košturiak, Boh hovorí v tichu, http://www.kosturiak.com/2015/08/10/boh-prehovara-v-tichu/,
dňa 21.01.2018.
24. Porov. M. Kašparu, Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou, BeneMedia, Bratislava 2017, s. 208.
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K šiestej stene by sme mohli pridať ajposvätný čas, ktorý nás presahuje. Každé
náboženstvo ho vníma rôzne, ale pre každé z nich je tento čas dôležitý. Sviatočné dni,
prežívanie nedele, modlitba, liturgický rok nám pomáhajú čoraz viac preniknúť do
skúsenosti posvätného času. Tento posvätný čas sám posväcuje srdce človeka v jeho
každodennom živote. Pomáha človeku napredovať, uvedomiť si, že je tu niečo viac ako
čas profánny, že je to čas sakrálny. Ako písal pápež František, je dôležité, aby každý
vstúpil do seba, nenechal sa rozptýliť, ale mal skutočne skúsenosť s posvätným časom.
V tejto práci sme sa venovali vnímaniu posvätného času, ako ho vnímajú monoteistické náboženstva cez sviatky. Skúsenosťou posvätna, ktoré nám pomáha objaviť
Tajomstvo, a tak priťahuje človeka k hlbšiemu prežívaniu tohto času. Tiahne nás to
viac k plnosti a radosti v živote. Na záver sme sa venovali aktuálnosti posvätného
času. Aj dnes je pre nás rovnako dôležitý tento pojem, uviedli sme pár odporúčaní,
pri ktorých môžeme viac pochopiť význam posvätného času.

Resumé
Dôležitosť posvätného času
Posvätný čas vychádzaz túžby človeka po transcendentne. V úvode pozornosť
upriamíme na vnímanie času. Na svete je mnoho náboženstiev, každý štát másvoje
vlastné cirkevné sviatky, ku ktorým sa viažu rôzne náboženské oslavy a tradície. Posvätnosť je pojem čisto náboženský. Budeme sa venovať aj posvätnému času v monoteistických náboženstvách. Základná túžba náboženského človeka je žiť v posvätnosti, to
znamená mať skúsenosť, byť v čo najbližšom kontakte s Bohom. Na záver upriamime
našu pozornosť na skúsenosť posvätného času a jeho aktuálnosť v dnešnej dobe.
Kľúčové slová: posvätný čas, náboženstvo, posvätnosť, skúsenosť, čas milosti, aktuálnosť.

Streszczenie
Znaczenie czasu kairos
Kairos pochodzi z ludzkiej tęsknoty za transcendentnym światem. Na początku
przyjrzymy się percepcji czasu. Istnieje wiele religii na świecie; każdy kraj ma swoje
religijne święta związane z różnymi religijnymi festiwalami i tradycjami. Świętość
jest czysto religijnym określeniem. Będziemy komentować czasy kairos w religiach
monoteistycznych. Podstawową aspiracją osoby religijnej jest życie w świętości, co
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oznacza doświadczanie Boga i bycie z nim w kontakcie. Na koniec zwrócimy uwagę
na doświadczenie czasu kairos i jego aktualność we współczesności.
Słowa kluczowe: czas kairos, religia, świętość, doświadczenie, czas łaski, aktualność.

Summary
Importance of kairos time
Kairos time originates in human longing for transcendent world. We will pay attention to perceptionof time at the beginning. There are a lot of religions in the world;
every country has its own religious feasts connected to various religious festivals and
traditions. Holiness is pure religious term. We will comment on kairos time in monotheistic religions. The basic aspiration of religious person is to live in holiness which
means to have experience of God and to be in touch with him. At the end we will pay
our attention to experience of kairos time and its topicality in contemporary times.
Keywords: kairos time, religion, holiness, experience, time of grace, topicality.
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Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji
obywatel – państwo w wybranych koncepcjach
starożytności, oświecenia i pozytywizmu
Mirosława Świtała-Cheda1,
Jacek Cheda2

Wprowadzenie
Teorie polityczne kształtujące ustroje państw i ich struktury społeczne tworzone są
od starożytności. Starożytni filozofowie stworzyli podstawy teoretyczne budowania
państw, ale też i koncepcje ich ustrojowej przebudowy. W mniejszym lub większym
stopniu obecnie istniejące państwa ukonstytuowane są w oparciu o wypracowane
przez wieki teorie polityczne wybitnych myślicieli. To oni wskazali, jak ważnym czynnikiem w procesie tworzenia idealnego państwa jest mądrość władcy (której źródłem
jest wiedza) i tych obywateli, którzy stanowią „złotą” jego część, czyli wykształcone
elity rządzące i sprawujące porządek (Platon) oraz elity sprawujące rządy w ramach
politei, będącej połączeniem elementów demokracji i oligarchii (Arystoteles).
Celem tego opracowania jest ukazanie starożytnych teorii politycznych i społecznych w ujęciu platońskim i arystotelesowskim oraz przedstawienie ich wpływu
na kształtowanie poglądów politycznych i społecznych myślicieli doby oświecenia
i pozytywizmu w odniesieniu do budowania relacji obywatel-państwo oraz roli, jaką
w tym procesie odgrywa edukacja rządzących – władców i obywateli. Problematyka ta
jest bardzo szeroka i jej całościowe omówienie, ze względu na objętość opracowania,
jest niemożliwe. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na zasadnicze, z punktu widzenia tematu pracy, poglądy Platona i Arystotelesa, oraz na dorobek najważniejszych
myślicieli oświecenia i pozytywizmu.

Idealizm polityczny Platona
Platon (428-347 p.n.e.) to jeden z dwu najwybitniejszych filozofów starożytności.
Wywarł on olbrzymi wpływ na historię myśli politycznej i dał początek postawie
1.	Dr Mirosława Świtała-Cheda, Verbum Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	Dr Jacek Cheda, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne.
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politycznej, określanej zwykle jako utopijna, częstej jeszcze w naszych czasach3. Był
potomkiem arystokratycznego rodu ateńskiego, uczniem Sokratesa i założycielem
Akademii. Teoria polityczna Platona, którą określa się jako autorytarną, zakłada
przekazanie absolutnej władzy specjalnej grupie w celu rządzenia społeczeństwem.
Platon uznał, że państwem powinni rządzić najmądrzejsi, a więc filozofowie, ponieważ
jedynie oni posiadają prawdziwą wiedzę4. Idea państwa doskonałego, rządzonego
przez mędrców – filozofów, powinna z kolei opierać się o wartości: sprawiedliwość,
prawdę, dobro i piękno. Platońska wizja struktury społecznej, oparta na teorii sprawiedliwości, zakłada dominację we wspólnocie politycznej trzech warstw społecznych
sprawujących władzę, do których należą: zarobnicy, pomocnicy i strażnicy. Struktura społeczna według Platona pełni rolę służebną wobec sprawiedliwości, więcej
nawet, ona jest tej sprawiedliwości treścią5. Z takiej postawy wywodzi się, wyrażona
w dialogach „Państwo” i „Prawa”, niechęć do przemian ustrojowych, powodujących
jedynie degradację i degenerację państw. Przemianom mogłyby się oprzeć jedynie
państwa rządzone przez filozofów, mających dostęp do świata. W dialogu „Polityk”
kategorycznie odrzucał relatywizm etyczny reprezentowany przez sofistów6. Celem
człowieka winno być zbliżenie się do idealnych zasad moralnych, do istniejących
obiektywnie idei, a zadaniem mędrca jest pomóc im w tym. Skoro prawda istnieje raz
na zawsze ta sama w postaci wieczystej i idealnej zasady ustrojowej, należy stworzyć
na ziemi idealny ustrój, który zbliżając się maksymalnie do owej idealnej zasady zapewniałoby społeczeństwu szczęście. Owo szczęście społeczne rozumiał Platon przede
wszystkim jako stabilność i zgodę społeczną7. Te czynniki, jak należy ocenić słowa
Platona, stanowią podstawę do uzyskania przez filozofa-władcę cnoty sprawiedliwości.
Wykorzystując funkcjonujące już terminy, Platon wyszedł w przyjętym przez siebie
podziale ustrojów państwowych od wyodrębnienia z gruntu nietrwałych i ulegających
degradacji państw rzeczywistych oraz idealnej polis. Ustroje realne klasyfikował wedle kolejnych stopni ich degradacji, wyróżniając w szczególności (stosował bowiem
3. J. Kodrębski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Łódź 1984, s. 19-20.
4.	Chcąc wprowadzić tę wizję w czyn podjął nieskuteczną próbę uczynienia filozofem Tyrana z Syrakuz, na dworze którego spędził pewien czas.
5. Państwo w teorii Platona i Arystotelesa, http://www.wos.org.pl/panstwo.html, pobrano 10.01.2018 r.
6.	P. Pacuła, Klasycy myśli politycznej starożytności, [w:] W. Basak (red.), A. Basak, L. Drozd, P. Pacuła,
H. Wajda-Lawera, Historia myśli politycznej. Podstawy myśli o państwie, Jasło 2009, s. 112.
7. J. Kodrębski, Historia…, s. 21.
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nieco odmienne terminy w różnych okresach) monarchię, arystokrację, timokrację,
oligarchię, demokrację i tyranię8. Można zatem uznać, że stworzył pierwszą w historii
teorię rozwoju ustrojów. Twierdził, że ustroje polityczne ewaluują od najdawniejszej
i najlepszej formy – arystokracji, czyli ustroju, w którym rządzą najszlachetniejsi
i najdzielniejsi, poprzez timokrację, czyli rządy wojowników, oligarchię, czyli rządy
najliczniejszej grupy najbogatszych, do demokracji. Następnie w wyniku ciągłych
konfliktów wewnętrznych tak funkcjonujące państwo musi przekształcić się w absolutne, okrutne rządy jednostki czyli tyranię9. Platon dokonał również innego podziału realnych ustrojów państwowych, opartego na prawie. Wyróżnił zatem państwa:
działające „zgodnie z prawem” i działające „wbrew prawom”. Wśród pierwszych za
najlepszą uważał monarchię, a za najgorszą demokrację, wśród drugich najgorsza była
tyrania, najlepsza demokracja10. Co ciekawe ustrój ateński uznał za zły, był wrogiem
demokracji, ale gdy jego krewni uzyskali na pewien czas władzę w Atenach, ich
krwawe, okrutne rządy potępił11.
Zwykłym obywatelom swojego państwa Platon nie poświęca wiele uwagi, interesuje
go jego „złota” część, czyli elity rządzące i sprawujące porządek. Zgodnie z powyższym
akapitem dostęp do elity jest otwarty, jednakże taka możliwość jest naturalną konsekwencją przyjętych założeń. W rzeczywistości filozof nie przejmuje się taką możliwością, gdyż „sądzi, że podwójna przewaga w postaci urodzenia i edukacji sprawi,
iż w większości przypadków dzieci strażników będą górowały nad dziećmi innych”12.
Analizując podglądy Platona należy zauważyć, że bardzo celnie zdefiniował ustroje
państwa, bardzo wnikliwie scharakteryzował ich ewolucje, jednak ich ocena budzi
wiele zastrzeżeń. Jako przeciwnik relatywizmu moralnego, nie wyobrażał sobie, aby
w ustroju idealnym, rządy mógł sprawować „niemoralny” władca, a rzeczywistość jest
zgoła odmienna. Nie można nie zgodzić się z poglądem T. Tatarkiewcza, który zauważył, że: „Ta utopia Platońska była oparta na pięknej zasadzie: na podporządkowaniu
jednostek państwu, a państwa celom czysto moralnym, idealnym, powszechnym
i stałym. Ale realizacja jej była doktrynerska, szczegóły dziwaczne, okrutne, mniej

8. P. Pacuła, Klasycy…, s. 112-113.
9. J. Kodrębski, Historia…, s. 21.
10. P. Pacuła, Klasycy…, s. 114.
11. J. Kodrębski, Historia…, s. 20.
12. B. Russell, Dzieje filozofii zachodu, Warszawa 2000, s. 147.
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liczące się z wolnością i szczęściem człowieka”13. Ani w państwach starożytnych, ani
w istniejących w wiekach późniejszych, w tym obecnie istniejących, nie możemy
wskazać państw moralnych. Nie ma i nie było państw, w których odrzucono by relatywizm moralny. Czy to w imię „dobra” narodu, państwa, władcy (rządzącego), czy
obywateli, każda władza stosuje takie środki w systemie sprawowania władzy, które
z definicji odrzucają moralność. Wynika to z faktu, że nie istnieją idealni rządzący
i postępujący wyłącznie etycznie obywatele. Zarówno jedni, jak i drudzy mają swoje
wady, które burzą ten idealistyczny model państwa. Warto jednak zauważyć, że sam
Platon spostrzegł te zjawiska i jego poglądy w pewnej mierze ewaluowały. Można
zatem przyjąć, że poglądy wyrażone w „Państwie” to ideał, do którego należy się
odnosić przy porównaniach. Natomiast pozostałe dwa dzieła to wzbogacenie (czy też
zubożenie) idealnego państwa przez ułomność człowieka i jego partykularne interesy.
Co ciekawe, w powszechnej świadomości, to właśnie utopijna (czy też quasi-utopijna)
wizja platońskiego państwa zakorzeniła się na dobre14.

Realizm polityczny i społeczny Arystotelesa
Arystoteles ze Stagiry (384-322 p.n.e.) bez wątpienia jest jednym z najsłynniejszych
myślicieli, jakiego kiedykolwiek wydała ludzkość. Uczeń Platona, po jego śmierci
odszedł z Akademii, był nauczycielem syna króla Macedonii, późniejszego Aleksandra
Wielkiego. Po powrocie do Aten stworzył własny zakład naukowo-badawczy – Likejon, będący konkurencyjny w stosunku do Akademii. Myśl polityczna Arystotelesa
zawarta została w największym jego dziele, w „Polityce”. Jest ona konsekwencją jego
poglądów politycznych i etycznych. Państwo według Arystotelesa jest naturalnym
miejscem życia ludzi. Ludzie są tak skonstruowani, aby funkcjonować w społeczności,
czyli w państwie, są oni zwierzętami politycznymi15. W etyce Arystoteles w ramy
platońskie wprowadził realistyczną i empiryczną doktrynę. Platon chciał normować
życie wedle idei dobra, Arystoteles stał na stanowisku, że nie ma innego dobra niż
realne. Platon stawiał cele transcendentne, Arystoteles szukał celów osiągalnych. Etyka
Platona była dedukcyjna, a Arystotelesa stała się empiryczna. Platon postrzegał etykę
13. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Tom I, Warszawa 1988, s. 101.
14.	M. Piotrowski, Ewolucja poglądów politycznych Platona, http://www.racjonalista.pl/kk.
php/s,4177/q,Ewolucja.pogladow.politycznych.Platona, pobrano 15.12.2017 r.
15.	
Polityka w myśli Platona i Arystotelesa, http://www.cenzuraobywatelska.pl/Polityka_w_mysli_Platona_i_Arystotelesa.html , pobrano 15.12.2017 r.
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czysto normatywnie, Arystoteles łączył normy z opisem działania ludzkiego. W końcu
Platon wyprowadzał normy z idei, Arystoteles zaś z realnej natury człowieka. Dla
Platona miarą słuszności było tylko ogólne prawo, dla Arystotelesa zaś żywy wzór
dobrego i mądrego człowieka16.
W odniesieniu do ustrojów politycznych Arystoteles odwołał się do klasyfikacji Platona. Nie jest to opis istniejących form ustrojowych, ani kolejnych etapów
ewolucji istniejących w platońskiej myśli. Podstawowym podziałem ustrojów, przez
niego zaproponowanym jest podział na demokrację i oligarchię17. Arystoteles poddał
analizie różnorodne ustroje państwowe. Za najbardziej względem siebie opozycyjne
uznał monarchię i tyranię, przeciwstawienie to wynika z istnienia albo dobrych, albo
złych rządów jednostki. Tyrania jego zdaniem jest ustrojem najgorszym, niezgodnym
z naturą i godnością ludzką, prowadzącym bezpośrednio do degradacji państwowości.
Z kolei arystokracja występuje wówczas, gdy rządy leżą w rękach grupy wybitnych
obywateli, wyróżniających się zaletami ducha i umysłu. Jednak, gdy przewagę uzyskają
najbogatsi, rodzi się oligarchia, ustrój zdegenerowany głównie przez swą niestabilność, egoizm, brak zasad moralnych i dbałości o dobro obywateli. Demokracja była
dla Arystotelesa ustrojem wadliwym, gdyż masa ludu nie jest zdolna zabezpieczyć
interesów polis, łatwo ulega demagogii, woli czerpać korzyści z państwa niż dążyć do
jego umocnienia, a przeważająca prywata łatwo prowadzić może do tyranii18. Dlatego
uznał, że najdoskonalszy sposób funkcjonowania ludzkości to połączenie elementów
z demokracji i oligarchii, czyli politeja19. Warto w tym miejscu wspomnieć, za W. Sczanieckim, że ani Grecja, ani w ogóle świat starożytny nie znały systemu reprezentacji,
właściwego dla demokracji nowożytnej, gdzie naród wykonuje władzę za pośrednictwem wybranych przez siebie posłów (demokracja pośrednia). W Atenach każdy
obywatel wyrażał na Zgromadzeniu swoją wolę osobiście, co oznaczało, że demokracja
ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej20. W erze nowożytnej taki sposób
sprawowania władzy, ze względów praktycznych, przyjął formę referendum. Kończąc,
w gruncie rzeczy należy zgodzić się z poglądem J. Kodrębskiego, że Arystoteles ak16. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Tom I…, s. 118.
17. J. Kodrębski, Historia…, s. 28.
18. P. Pacuła, Klasycy…, s. 117.
19.	
Polityka w myśli Platona i Arystotelesa, http://www.cenzuraobywatelska.pl/Polityka_w_mysli_Platona_i_Arystotelesa.html , pobrano 15.12.2017 r.
20. W. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1985, s. 42.
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ceptował wszystkie formy ustrojowe, poza skrajnymi, będąc zwolennikiem złotego
środka, pisząc zaś o państwie, raczej systematyzuje ustroje, niż je osądza21.
Jako nadrzędny cel państwa Arystoteles postawił sobie dążenie do dobra wspólnego obywateli. Dobrem tym jest sprawiedliwość, czyli rządzący w idealnym ustroju
politycznym mają być najznakomitszymi umysłami wśród żyjących, tak kierującymi
państwem, że w sprawiedliwy sposób dąży on do dobra22. Zatem państwo doskonałe,
to takie, w którym dobro polis jest zbieżne z dobrem obywateli. Arystoteles dostrzega
rozwarstwienie społeczeństwa, wyodrębnił warstwę najbogatszą, stan średni i lud.
Odwołując się do idealnego ustroju polis zwracał uwagę na wykształconą warstwę
najbogatszą, gdyż jak już była mowa, niewykształcony lud łatwo ulega demagogii
i woli czerpać korzyści z państwa niż dążyć do jego umocnienia. Nie zmienia to jednak
faktu, że demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej i oparta była
na wyrażaniu opinii ogółu obywateli. Wskazał również na istnienie niewolnictwa,
jako naturalnego, bo koniecznego. Niewolnikom nie przypisał żadnych praw obywatelskich, usytuował ich na marginesie społeczeństwa. Jednak co ważne, podkreślił
również istnienie innego tworu naturalnego obok państwa i niewolnictwa, jakim jest
rodzina, stanowiącego, jego zdaniem podstawową komórkę społeczną.

Myśl polityczna oświecenia
Myśl polityczna oświecenia rozciąga się na cały XVIII wiek. Objęła zasięgiem Europę
i Amerykę, chociaż ośrodkiem ideologii oświecenia jest przede wszystkim Francja, która od tego czasu dominuje kulturalnie w Europie, Anglia oddziałuje swym
przykładem polityczno-ustrojowym, choć wpływ Locke’a i Adama Smitha, twórcy
ekonomii politycznej, ma wielkie znaczenie23. Najbardziej dojrzałą postać uzyskuje
myśl oświeceniowa we Francji, gdzie sprzeczności feudalizmu z siłami rewolucji burżuazyjnej okazały się wyjątkowo dramatyczne. Jak zauważa A. Sylwestrzak czołowe
szkoły doktrynalne tego okresu, mimo znacznych rozbieżności stanowisk, pozostały
zgodne w przekonaniu o konieczności gruntownej reorganizacji monarchii absolutnej.
Wskazuje, że myśl polityczna oświecenia, głosząc wizję nowego ustroju, dawała wyraz
burżuazyjnej ideologii opartej na programie likwidacji feudalno-stanowej monarchii
21. J. Kodrębski, Historia…, s. 29.
22.	
Polityka w myśli Platona i Arystotelesa, http://www.cenzuraobywatelska.pl/Polityka_w_mysli_Platona_i_Arystotelesa.html , pobrano 15.12.2017 r.
23. J. Kodrębski, Historia…, s. 146.

90

Mirosława Świtała-Cheda, Jacek Cheda

absolutystycznej24. Myśl polityczną oświecenia kształtowało wielu myślicieli, dlatego
mając na względzie objętość niniejszego opracowania, postanowiłam omówić najwybitniejszych jej przedstawicieli.
We Francji, jednym z głównych przedstawicieli epoki oświecenia był Charles Louis de Montesquieu (1689–1755), francuski prawnik, myśliciel i pisarz polityczny.
W najbardziej znanym jego dziele pt. „O duchu praw” (1748) udowodnił wyższość
ustroju konstytucyjnego nad despotyzmem. Zaproponował teorię dotyczącą istoty
i powstania państwa i prawa. Sformułował, powszechnie obecnie stosowaną, zasadę
trójpodziału władzy na: wykonawczą, prawodawczą i sądowniczą. Warto zauważyć, że
była to idea, którą za Monteskiuszem kontynuowali inni, a ze szczególnym upodobaniem rozwijali prawnicy wielu krajów, widząc w podziale władzy (a nie jak niesłusznie
mówiono w „podziale władz”, ponieważ władza państwowa jest jedna i bywa tylko
w swoich funkcjach rozdzielona pomiędzy różne organy) podstawę modelu tzw.
państwa praworządnego25. Uważał, że państwo powstało na mocy umowy społecznej
zawartej przez ludzi, w celu ochrony ich interesów, bezpieczeństwa i wolności. Powinno więc działać tylko, gdy powyższe wartości są zagrożone. Podkreślał polityczną
wolność obywateli, polegającą na tym, że aby „móc czynić to, czego się powinno
chcieć”. Był zwolennikiem ustroju republikańskiego i monarchii konstytucyjnych,
zaproponował także kompromis szlachecko-mieszczański.
Wolność szczególnie silnie akcentował Jean Jacques Rousseau (1712–1778), pisarz
i filozof francuski, uznawany za ojca współczesnego radykalizmu społecznego. Jego
najważniejszym dziełem jest traktat pt. „Umowa społeczna” z 1762 r. Zawiera ono
krytykę ustroju opartego na niesprawiedliwości i ucisku człowieka. Był przeciwnikiem
własności prywatnej. Twierdził, że podział pracy wiąże się z uzależnieniem jednego
człowieka od drugiego, w ramach tzw. pierwotnej umowy społecznej, narzuconej
przez bogatych ludowi. Dlatego też stworzył koncepcję „umowy zmieniającej”, opartej
na zgodzie wszystkich, równości. W celu osiągnięcia tej zgody wszyscy podporządkowują się wspólnemu dobru, które Rousseau określa mianem „woli powszechnej”26.
Kolejny wybitny filozof, historyk, wolnomyśliciel i pisarz francuski Wolter (François
Marie Arouet) (1694–1778) był utylitarystą. Wierzył, że to co pożyteczne dla lu24. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995, s. 191-192.
25.	J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1987,
s. 282-283.
26. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 45-46.
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dzi, jest słuszne i dobre. Był liberałem, ale odróżniał dwa pojęcia wolności: wolność
polityczną i wolność cywilną (indywidualną). Jego zdaniem wolność polityczna to
prawo do udziału w rządach, wolność cywilna to prawo do swobodnego działania
gospodarczego, swobody poruszania się, swobody słowa, sumienia wyznania. Wolter
był zdecydowanym zwolennikiem wolności cywilnej. Nie uważał wolności politycznej
za konieczną, a w każdym razie był przeciwnikiem wolności politycznej. Jego zdaniem
władza powinna chronić wolność i własność, być ściśle z wolnością związana. Mocno
krytykował społeczeństwo szlacheckie, a walkę z niesprawiedliwością, nietolerancją
i fanatyzmem stawiał za cel intelektualistom. Wolter nie uważał, aby ustrój w państwie
był najważniejszy. Co ciekawe chwalił on ustrój Anglii (monarchia parlamentarna),
był przeciwnikiem absolutyzmu, ale wiązał w tym czasie wielkie nadzieje z rządami
„oświeceniowych monarchów” takich jak np. caryca Katarzyna II, cesarz Józef II, czy
król pruski Fryderyk II. Był zatem zwolennikiem tzw. absolutyzmu oświeceniowego, który zakładał rządy absolutnego władcy, który jest jednak władcą oświeconym
i będzie rządził mądrze dla dobra poddanych. Będzie zatem już nie pomazańcem
Bożym, poddani nie są mu jednak bezpośrednio podporządkowani, gdyż panujący
jest związany podstawowymi prawami państwa.
Myśl społeczno-gospodarcza okresu oświecenia obejmuje w szczególności dwa
kierunki: fizjokratyzm i liberalizm ekonomiczny. Fizjokraci, pochodzący z Francji,
głosili, że źródłem bogactwa i dochodu narodowego jest jedynie rolnictwo, a rolnicy
są jego wytwórcami. Uważali własność za podstawowe i najważniejsze prawo człowieka, wywodząc własność z pracy i talentów poszczególnych ludzi27. Dlatego też
uznawali rozwarstwienie społeczeństwa, zakładając, że indywidualne predyspozycje,
talent właścicieli mogą spowodować, że część społeczeństwa może posiadać w sferach
gospodarczych uprzywilejowaną pozycję. Wymagali od państwa, aby nie ograniczało
właścicielom i przedsiębiorcom możliwości swobodnego prowadzenia działalności.
Przeciwni byli ograniczeniom cechowym, cłom wewnątrzkrajowym, które uważali
za pozostałości systemu feudalnego, i które ich zadaniem powinny być zniesione.
Dlatego też fizjokraci byli zwolennikami absolutyzmu oświeconego i tym samym na
państwo zrzucali obowiązek wprowadzenia reform i likwidację systemu feudalnego. Ich
koncepcja nie została zrealizowana, gdyż zakładając własną nieomylność, nie potrafili
dostosować własnej koncepcji do warunków panujących w innych krajach niż Francja.
27. J. Kodrębski, Historia…, s. 154.
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Liberalizm ekonomiczny rozwinął się w XVIII wieku. Jego najwybitniejszym przedstawicielem był Adam Smith (1723–1790), twórca nowożytnej ekonomii politycznej.
Widział problemy gospodarcze szerzej niż fizjokraci, ale doszedł do podobnych wniosków. Wskazał on na kluczową rolę burżuazji w rozwoju działalności gospodarczej,
nie domagał się jednak od władzy wprowadzania reform uważał, że rola państwa
w gospodarce powinna być jak najmniejsza. Jednostka nieograniczana przez państwo
powinna dążyć do maksymalizacji zysku. Państwu pozostawiono ściganie przestępców i rozstrzyganie sporów, ale życie gospodarcze winno być pozostawione samym
obywatelom. Taki model państwa określa się mianem modelu „państwa-nocnego
stróża”, ze względu na porównanie jego zadań do roli stróża, który nocą, niedostrzegany przez większość obywateli, pilnuje porządku. Smith ukazał kapitalizm jako
system organizacji pracy produkcyjnej przebiegającej pomyślnie, jeśli nie zakłóca
go zbytnio interwencja ze strony państwa28. Koncepcja ta ma wyraźną wymowę
klasową, jest to idea wolności dla silnych i energicznych, pozostawiająca słabych
społecznie i ekonomicznie, a więc proletariuszy, samym sobie wobec wilczych praw
kapitalistycznej konkurencji29. Smith występował przeciwko pomocy państwa dla
biednych, popierał rozwój kapitalistycznej burżuazji, pomimo tego, że zakładał, że
wszyscy ludzie rodzą się równi. Gloryfikowanie w swojej koncepcji zysku, jako celu
nadrzędnego, spowodowało, że stała się podstawową koncepcją rozwoju kapitalizmu
w XIX wieku. Wśród innych przedstawicieli liberalizmu należy wymieć Dawida Hume’a (1711–1776) i Adama Fergusona (1723–1816).
Ostatni nurt oświeceniowy, o którym chciałabym wspomnieć, stanowi tzw. nurt
socjalistyczno-utopijny. Jego przedstawicielami są: Mably, Morelly i Jan Meslier.
Pierwszy z nich negował własność prywatną, doszukując się w niej źródła wszelkiego zła. Jego ideałem była wspólna własność ziemi, która zapobiegałaby nierówności,
zawiści i konfliktom społecznym. Zdawał sobie jednak sprawę z utopijności tego
ideału. Morelly poszedł dalej. Nie tylko krytykował własność prywatną, gloryfikował
własność wspólną, to jeszcze stworzył szczegółowy kodeks praw komunistycznego
społeczeństwa, w którym ludzie wspólnie by pracowali, a państwo byłoby właścicielem
środków i rozdzielałoby produkty między obywateli. Był to zatem komunizm produkcyjno-konsumpcyjny. Każdy pracowałby według swoich możliwości i otrzymywał
od państwa produkty według swoich potrzeb. Tak Mably, jak i Morelly to teoretycy
28. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2006, s. 72.
29. J. Kodrębski, Historia…, s. 154-155.
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oderwani od realiów życia30. Jan Meslier nie tylko krytykował własność prywatną,
gloryfikował własność wspólną i przedstawiał model socjalistycznego społeczeństwa,
to jeszcze wzywał do rewolucji zbrojnej przeciwko absolutnemu władcy i klasom bogatych. Jak zauważył J. Kodrębski, Meslier, wraz z innym pisarzem Simonem Ligustem
stał się prekursorem naukowego socjalizmu31.

Koncepcje pozytywistyczne
Pozytywizm w historii filozofii poprzedzały nurty idealistyczne. Na czoło wysuwały
się wówczas dwa nazwiska – filary: Kant (1724–1804) i Hegel (1770–1831). Głównym ośrodkiem myśli filozoficznej w poprzedniej epoce były więc Niemcy. W pozytywizmie przenosi się on do Anglii i Francji. Zmienia się też sposób uprawiania
filozofii. Wielkie systemy filozoficzne Kanta czy Hegla, a znacznie wcześniej Platona
i Arystotelesa, były tzw. filozofiami maksymalistycznymi, próbującymi wyjaśnić
i ogarnąć całą rzeczywistość: świat wewnętrzny i zewnętrzny, duchowy i cielesny.
Pozytywizm natomiast to filozofia minimalistyczna, w owym czasie zawęża się bowiem zakres filozoficznych zagadnień. Wynika to z przekonania o ograniczonych
możliwościach ludzkiego poznania, które nie jest w stanie wyjść poza to, co leży
w zasięgu naszych zmysłów32.
Pozytywizm powstał we Francji, początek dał mu August Comte (1798–1857).
W twórczości wyróżnia się zwykle dwie fazy rozwoju. W pierwszej fazie starał się
opracować zasady filozofii pozytywnej, klasyfikacji nauk i socjologii – jako podstawy
swego programu reform społecznych. W drugiej fazie twórczości, wychodząc z założeń filozofii pozytywnej, chciał stworzyć system polityczny i ideologiczny mający
spełniać w XIX w. takie same funkcje społeczne, jakie spełniało chrześcijaństwo w średniowieczu, tzn. zapewnić jedność myślenia i integrację społeczną33. Jego dążeniem
było trzymanie się faktów, a unikanie metafizyki. Dążenie to zaszczepił epoce, ale
sam zrealizował je tylko częściowo, ponieważ wyrósł w poprzednim metafizycznym
okresie i zachował pewne cechy tego okresu, przede wszystkim pragnienie wielkiej
30. Tamże, s. 160-161.
31. Tamże, s. 161.
32.	E. Lasocińska, Filozofia pozytywizmu, problemy, motywy, tematy, www.stentor.pl/files/produkty/
pliki/131_fragment.pdf, pobrano 05.01.2018 r.
33.	M. Szaleniec, John Stuart Mill – ostatni z wielkich klasyków, http://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_13, pobrano 05.01.2018 r.
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syntezy, wszechogarniającego systemu34. Określał on swoją filozofię jako „pozytywną”
zajmująca się rzeczami racjonalnymi i użytecznymi. Odrzucał metafizykę, która jego
zdaniem nie tłumaczyła zjawisk mu współczesnych, zatem nie była użyteczna. Prowadzone badania opierać się miały na naukach ścisłych. Główną ideą Comte’a była
myśl o konieczności reorganizacji społeczeństwa, które jego zdaniem przechodziło
głęboki kryzys. Przyjmując, że ustrój społeczny jest zależny od stanu obyczajów,
a stan obyczajów – od systemu poglądów, istoty tego kryzysu upatrywał w „anarchii
umysłowej” i sądził, że początkiem wszelkiej próby reorganizacji społecznej musi być
stworzenie systemu idei, który odpowiadałby obecnemu stanowi rozwoju umysłu
ludzkiego i nauk szczegółowych35.
Empiryzm został wznowiony w Anglii w XIX wieku przez Johna Stuarta Milla
(1806–1873). Wyłożył go w duchu humanitaryzmu i liberalizmu, uwzględniając zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne36. Mill wiele nauczył się od Comte’a,
można wręcz powiedzieć, że dokonał zespolenia idei francuskiego pozytywizmu
z angielskim tradycyjnym empiryzmem. Z Comte’em łączył go kult faktów oraz głęboka niechęć do metafizyki i wszystkiego co irracjonalne, dzieliło natomiast przekonanie dotyczące podstaw wiedzy. Mill bowiem uznawał wagę faktów wewnętrznych,
psychicznych, podczas gdy pozytywizm Comte’a był całkowicie apsychologiczny37.
Odwołując się do jego myśli politycznej, należy przede wszystkim podkreślić, że
był on obrońcą autonomii jednostki. Sprzeciwiał się ingerencji rządu czy innej władzy także w tych wypadkach, kiedy taka ingerencja nie pociąga za sobą naruszenia
wolności. Uważał, że rząd nie powinien ustalać reguł działania jakiegoś przemysłu,
argumentując, że nikt nie nadaje się lepiej do kierowania jakąś sprawą poza tymi,
którzy są nią osobiście zainteresowani. Był przekonany, że nawet jeśli jednostki nie
załatwią spraw lepiej niż urzędnicy, wyręczanie ich przez rząd jest demoralizujące.
Obywatele stają się bowiem wtedy bierni, ubezwłasnowolnieni, a rząd im więcej ma
obowiązków, tym więcej ma władzy. Co warto podkreślić, przez całe życie Mill wahał
się między czysto wolnorynkowym podejściem do gospodarki, które dyktowała mu
34. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Tom III, Warszawa 1999, s. 17.
35.	J. Szacki, Encyklopedia PWN. Auguste Comte, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Comte-Auguste;3887487.html, pobrano 10.01.2018 r.
36. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Tom III…, s. 27.
37.	E. Lasocińska, Filozofia pozytywizmu, problemy, motywy, tematy, www.stentor.pl/files/produkty/
pliki/131_fragment.pdf, pobrano 05.01.2018 r.

95

Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo…

ceniona przezeń ekonomia klasyczna, a dążeniem do reformy społecznej, motywowanym jego głębokim zainteresowaniem poprawą losu jednostek. Odrzucił jednak
socjalistyczne potępienie własności prywatnej i konkurencji38. Odrzucał nieograniczoną demokrację, gdyż obawiał się rządów większości. Uważał, że z niewykształconymi masami nie ma sensu budować demokracji. Zatem postulował edukację klas
niewykształconych, a nie ich uczestnictwa w życiu politycznym. Co ciekawe Mill
przyznawał kobietom prawa polityczne, był autorem petycji skierowanej do parlamentu brytyjskiego w sprawie przyznania im prawa wyborczego.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć jeszcze o jednej myśli okresu pozytywizmu. Twórcy socjalizmu naukowego Karolu Marksie (1818-1883) i Fryderyku Engelsie
(1820-1895), głosili, że ich filozofia jest filozofią praktyczną. Słynna byłą deklaracja
Marksa, który twierdził: Filozofowie dotychczas opisywali świat, nam chodzi o to,
aby go zmieniać. Sformułowali pogląd o klasowym charakterze państwa i o klasowym
charakterze walki klasowej, prowadzonej w drodze rewolucji do komunistycznego
samorządu terytorialnego39.
Dla Marksa kapitalizm stanowił ostatni etap rozwoju historycznego przed nastąpieniem społeczeństwa, w którym nie będą istniały konflikty społeczne, tak widoczne
w społeczeństwie kapitalistycznym. Kluczem do dobrobytu były dla niego środki produkcji. Przejęcie ich przez robotników spowoduje zlikwidowanie różnic klasowych.
Oczywiście nie był zwolennikiem własności prywatnej, a środki produkcji w rękach
robotników, stanowić miały własność społeczną, ogółu obywateli. Uważał, że jest
w stanie przewidzieć przebieg przyszłego rozwoju społecznego, ale się pomylił. Jego
teoria nie uwzględniała zmienności natury ludzkiej, która potrafi się adaptować do
otaczającej rzeczywistości w tym sensie, że jest w stanie doprowadzić człowieka do
zachowań, których nieprzewidywalność może zaskoczyć twórców teorii politycznych.
Nie zmieniło to jednak faktu, że po Rewolucji Październikowej niemal pół świata,
aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, próbowało realizować koncepcję państwa
bezklasowego. Jak to się skończyło, wiemy chociażby na przykładzie naszego kraju.

38.	M. Szaleniec, John Stuart Mill – ostatni z wielkich klasyków, http://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_13, pobrano 05.01.2018 r.
39.	W. Basak, Ideologie społeczno-polityczne dziewiętnastego stulecia, [w:] W. Basak (red.), A. Basak,
L. Drozd, P. Pacuła, H. Wajda-Lawera, Historia myśli politycznej. Podstawy myśli o państwie, Jasło
2009, s. 259.
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Podsumowanie
Reasumując, należy zauważyć, że funkcjonujące obecnie ustroje polityczne i społeczne
wywodzą się z koncepcji zaproponowanych w starożytności i rozwiniętych w wiekach
następnych. Model rządów w państwie nurtował filozofów, myślicieli i doktrynerów
w każdej epoce. Był bowiem wyznacznikiem relacji społecznych pomiędzy państwem
(władcą), a obywatelami (poddanymi). Co ciekawe zaproponowany podział ustrojów
państwa na: monarchię, arystokrację, timokrację, oligarchię, demokrację i tyranię, przez
kolejnych myślicieli był różnie oceniany, ale co do zasady akceptowany. Rodzi się zatem
pytanie, na ile koncepcje starożytne, oświeceniowe i pozytywistyczne stanowią podstawę
do budowy, czy przebudowy systemów politycznych na świecie, także w naszym kraju.
Demokracja, powszechnie dzisiaj działający w większości państw ustrój, przez większość myślicieli nie postrzegany był pozytywnie. Dostrzegali oni jego zalety, ale i wady.
Platon krytykował demokrację ateńską, był zwolennikiem monarchii. Z kolei Arystoteles dostrzegał wady zarówno monarchii, jak i demokracji, za najdoskonalszy sposób
funkcjonowania ludzkości uważał połączenie elementów z demokracji i oligarchii, czyli
politeję. Obaj myśliciele z dużym dystansem odnosili się do rządów niewykształconego
„ludu”, który postrzegali, jako niezdolny do skutecznego rządzenia. W dobie Oświecenia
większą uwagę w procesie budowania optymalnego ustroju państwa przypisano relacji
państwo – obywatel. Monteskiusz uważał, że państwo powstało na mocy umowy społecznej zawartej przez ludzi, w celu ochrony ich interesów, bezpieczeństwa i wolności.
Był zwolennikiem ustroju republikańskiego i monarchii konstytucyjnej. Jean Jacques
Rousseau, uznawany za ojca współczesnego radykalizmu społecznego, krytykował ustrój
oparty na niesprawiedliwości i ucisku człowieka. Był przeciwnikiem własności prywatnej. Twierdził, że podział pracy wiąże się z uzależnieniem jednego człowieka od drugiego, w ramach tzw. pierwotnej umowy społecznej, narzuconej przez bogatych ludowi.
Dlatego też stworzył koncepcję „umowy zmieniającej”, opartej na zgodzie wszystkich,
na równości. Z kolei fizjokraci uznawali rozwarstwienie społeczeństwa, zakładając, że
indywidualne predyspozycje, wykształcenie, talent właścicieli mogą spowodować, że
część społeczeństwa może posiadać w sferach gospodarczych uprzywilejowaną pozycję
i dlatego też fizjokraci byli zwolennikami absolutyzmu oświeconego i tym samym na
państwo zrzucali obowiązek wprowadzenia reform i likwidację systemu feudalnego.
Nie widzieli potrzeby edukacji ludu, którego byt uzależniali od reform wprowadzanych przez państwo. A. Smithu uważał, że jednostka, nieograniczana przez państwo
powinna dążyć do maksymalizacji zysku. Taki model państwa określił mianem „pań97
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stwa-nocnego stróża”. Socjaliści-utopijni negowali nierówność społeczną, szczególnie
własność prywatną, w dążeniach do stworzenia państwa idealnego, w którym każdy
powinien pracować tyle, ile może, i mieć zaspokojone wszelkie potrzeby. Gotowi byli
do zmiany ustroju siłą poprzez rewolucję ludową. Na szczęście ich poglądy nie doprowadziły do powstania państw, które taki utopijny ustrój chciałyby wprowadzić. Bo czy
lud posiada zdolność do rządzenia państwem? – według Platona i Arystoteles – nie.
W dobie pozytywizmu August Comte pisał o konieczności reorganizacji społeczeństwa, które jego zdaniem przechodziło głęboki kryzys. Dalej poszedł J. S. Mill, który
odrzucał nieograniczoną demokrację, bo obawiał się rządów większości. Uważał, że
z niewykształconymi masami nie ma sensu budować demokracji. Zatem postulował
edukację klas niewykształconych, a nie ich uczestnictwo w życiu politycznym. Jego
poglądy nie powstrzymały jednak rozwoju socjalizmu naukowego reprezentowanego
przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Dla Marksa kapitalizm stanowił ostatni etap
rozwoju historycznego przed nastąpieniem społeczeństwa, w którym nie będą istniały
konflikty społeczne, tak widoczne w społeczeństwie kapitalistycznym. Niestety jego
poglądy znalazły praktyczne zastosowanie. Przez praktycznie cały XX wiek w wielu
krajach koncepcję państwa bezklasowego próbowano realizować. Jakie są tego skutki,
możemy doświadczyć po dziś dzień w naszym kraju.
Próbując odpowiedzieć na pytanie, który z ustrojów należy uznać za optymalny,
należy zauważyć, że demokracja jawi się jako ten z ustrojów, który obecnie należy
uznać za optymalny, bo nie wymyślono lepszego. Zgadzamy się jednak z poglądem
J. J. Milla, że z niewykształconymi masami nie ma sensu budować demokracji. I dlatego nic nie zwalnia nas z obowiązku edukacji, bo tylko w ten sposób demokracja
będzie wypadkową działań światłych obywateli, rządzonych przez ich najlepszych, po
platońsku „moralnych” przedstawicieli ludu. Rządy większości bez wiedzy, mądrości
i moralności mogą przekształcić demokrację w tyranię lub socjalizm, a te jak wiemy,
nigdy się nie sprawdziły.

Streszczenie
Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel-państwo w wybranych
koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu
W artykule ukazane są teorie polityczne i społeczne starożytności w ujęciu platońskim
i arystotelesowskim oraz przedstawienie ich wpływu na kształtowanie poglądów
politycznych i społecznych myślicieli doby oświecenia i pozytywizmu w odniesieniu
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do budowania relacji obywatel-państwo oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa edukacja władców obywateli. Autorzy wskazali, że z jednej strony jest to bardzo szerokie
zagadnienie, z drugiej zaś tylko kompleksowe ujęcie tematu, w ich ocenie umożliwi
pełniejsze, kształtujące się na przestrzeni wielu, budowanie relacji władca (rządzący)
-obywatel. Dlatego pragnę zwrócili uwagę na zasadnicze, z punktu widzenia tematu
pracy, poglądy Platona i Arystotelesa, oraz na dorobek najważniejszych myślicieli
oświecenia i pozytywizmu.
Słowa kluczowe: myśl polityczna i społeczna, ustrój państwa, systemy polityczne,
relacje państwo-obywatel.

Summary
Philosophical thought in the process of building a citizen-state relationship in
selected concepts of antiquity, enlightenment and positivism
The article presents the political and social theories of antiquity in the Platonic and
Aristotelian approach and the presentation of their influence on shaping the political
and social views of the day of Enlightenment and positivism in relation to building
citizen-state relations and the role of educating citizens in this process. The authors
pointed out that on the one hand this is a very broad issue, on the other hand, only
a comprehensive approach to the topic, in their opinion will enable a fuller, forming
on the space of many, building relations of the ringleader (ruler) - citizen. Therefore,
I would like to draw your attention to the essential, from the point of view of the
subject of the work, the views of Plato and Aristotle, and the achievements of the
most important thinkers of the Enlightenment and positivism.
Keywords: political and social thought, political system, political systems, state-citizen relations.
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Polityczne i społeczne uwarunkowania
wprowadzenia euro w Polsce – spór między
patriotyzmem i antypatriotyzmem
Piotr Solarz1

Wprowadzenie
Alcide de Gasperi jeden z tak zwanych „ojców założycieli obecnej Unii Europejskiej”
wskazał na problem, przed jakim stanie wspólna Europa. Problem ten dotyczył wspólnej
waluty, jaką posługują się narody Europy. Otóż obywatele Unii Europejskiej posługują się
wieloma walutami, na przykład: euro, koronami czeskimi, funtami brytyjskimi i innymi.
Ta różnorodność walut niesie ze sobą nie tylko problem jednolitego przypływu kapitału,
ale co ważniejsze pogłębia różnice społeczno ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi
państwami członkowskimi Unii Europejskiej z jednej strony, z drugiej – strefa euro to
obszar, w którym zjednoczenie wedle dotychczasowych zasad poszło najdalej. Oznacza
,że jest to jak dotychczas najbardziej pogłębiona forma integracji europejskiej.
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie : czy przyjęcie przez Polskę euro stanie się konfliktem politycznym i ideologicznym patriotyzmu
i antypatriotyzmu?
Tezą główną artykułu jest: Wprowadzenie euro w Polsce stawia partie polityczne
i społeczeństwo wobec nowego konfliktu politycznego – patriotyzm i antypatriotyzm.
Konkretyzacją wymienionego celu ogólnego, a także tezy głównej, są hipotezy
szczegółowe, które zostały sformułowane w formie tez pomocniczych:
– Teza 1: Wprowadzenie euro zaostrzy konflikt polityczny – patriotyzm i antypatriotyzm.
– Teza 2: Wprowadzenie euro przyczynia się do utrwalenia konfliktu politycznego.
W układzie artykułu wyróżniamy: wprowadzenie, dwie części oraz posumowanie
zakończenie. We wprowadzeniu przedstawiony został cel artykułu, jak również teza
główna oraz tezy pomocnicze. W części pierwszej zostanie omówiona istota to jest
zakres znaczeniowy podstawowych pojęć dla prezentowanego zagadnienia do których zaliczam pojęcia: „patriotyzm” i „antypatriotyzm” „euro”, „unia gospodarczo
walutowa”, „integracja europejska” oraz ujęcie społecznych uwarunkowań wprowa1. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Solarz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
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dzenia euro w Polsce w teorii integracji europejskiej – neofunkcjonalizm i teoria fuzji.
W części drugiej dokonano próby analizy uwarunkowań społecznych wprowadzenia
euro w Polsce, zwracając szczególna uwagę na problem wzrostu cen, odwołując się
do przykładów Belgii i Francji. Zakończenie przedstawia wnioski.

Istota i teoria społecznych uwarunkowań wprowadzenia euro
w Polsce
Definicja pojęć: „patriotyzm” i „antypatriotyzm”
Procedura badawcza polega na wydzieleniu binarnych opcji pojęciowych, które
wyrażają istotę badanych zjawisk i procesów. W dyskursie władzy obecne były i są
opozycje: patriotyzm i antypatriotyzm. Stąd właśnie rozpocznę rozważania od zdefiniowania pojęcia „patriotyzm „ i „antypatriotyzm”. Według słownika języka polskiego
patriotyzm ma wiele znaczeń – nie jest pojęciem jednoznacznym i stąd po pierwsze
patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej
i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy partykularne bądź osobiste.
Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Po
drugie patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny,
wierność dla kraju, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego,
przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym
też płacenia podatków. Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów2. W literaturze naukowej rozróżnia się, np. patriotyzm lokalny, który definiowany jest jako
miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania, oraz patriotyzm regionalny, który definiowany jest jako przywiązanie do krainy,
dzielnicy kraju. Wynaturzeniem patriotyzmu jest szowinizm. Patriotyzm łącze się
z postawą patrioty to jest ktoś, kto kocha swoją ojczyznę i tą miłość potrafi okazywać.
Ktoś, kto zachowuje godność bycia Polakiem. Jest dumny z tego. Zachowuje szacunek
do symboli narodowych, do jego tradycji i stara się jej przestrzegać. Niestety, coraz
częściej te tradycje zanikają, zwłaszcza młodzi ludzie uważają je za mało poważne.
Coraz częściej pojawiają się żarty z symboli narodowych. Właśnie na tym tle przejdę
do zdefiniowania drugiego z pojęć to znaczy antypatriotyzm. Według słownika języka
polskiego antypatriotyzm to postawa odrzucająca patriotyzm3.
2. Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1989, s. 345.
3. Tamże, s. 48.
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Definicja pojęcia „euro”
W literaturze przedmiotu występuje wiele, różnych definicji pojęcia „euro” jednak
wykazują one znaczne podobieństwa. Na przykład Monika Pudlak definiuje euro
jako walutę państw Europejskiej Unii Walutowej. Stała się pełnoprawnym środkiem
płatniczym w chwili powstania Europejskiej Unii Walutowej, czyli w dniu 01.01.1999 r.
zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1. Do 2002 r. euro funkcjonowało wyłącz nie
w obrocie bezgotówkowym , później przeszło do obrotu gotówkowego. Wspólna waluta oznacza, że kraje strefy euro zdecydowały się zrezygnować z części suwerenności
narodowej i przekazać politykę pieniężną wspólnej instytucji, jaką jest Europejski
Bank Centralny4.
Konstanty Adam Wojtaszczyk definiuje euro jako nazwę waluty stosowanej w Unii
Gospodarczej i Walutowej od 1 stycznia 2002 r. Pieniądz międzynarodowy emitowany przez Europejski bank Centralny, który zastąpił w państwach Unii Gospodarczo
Walutowej waluty narodowe. Wprowadzenie euro jest przejawem osiągnięciem przez
grupę państw najwyższego poziomu integracji gospodarczo walutowej i ustanowienia
wspólnej polityki pieniężnej przez utworzony w tym celu Europejski Bank Centralny5.
Janusz Ruszkowski definiuje euro – pojęcie „euro” pojawiło się po raz pierwszy 15-16
grudnia 1995 r. podczas szczytu Unii Europejskiej w Madrycie, na którym postanowiono, że do końca wieku zastąpi ono ecu. Euro nie będzie już jednostką oparta na
koszyku walut narodowych, lecz waluta w obrocie gotówkowym. Przyjęty w Madrycie
program zakładał wprowadzenie euro w kilku etapach i na kilku poziomach6. Biorąc
pod uwagę powyższe definicje na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuje się, że euro
to nazwa waluty stosowanej w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2002 r.
Definicja pojęcia „unia gospodarcza i walutowa”
W literaturze przedmiotu występuje wiele, różnych definicji pojęcia „unia gospodarcza
i walutowa” jednak wykazują one znaczne podobieństwa. Na przykład Konstanty Adam
Wojtaszczyk Unię gospodarczo walutową definiuje jako etap integracji gospodarczej
w ramach Unii Europejskiej, realizowany od 1 stycznia 1999 roku. To kompleksowy
system współpracy państw UE, będący naturalną konsekwencją jednolitego rynku
wewnętrznego. Zakres przedmiotowy obejmuje problematykę wspólnej waluty, polityki
4. W. Bokajło (red.), K. Dziubka (red.), Unia Europejska – leksykon integracji, Wrocław 2003, s. 434-435.
5. K. A. Wojtaszczyk (red.), Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 80.
6. J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 1998, s. 47.
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monetarnej, kursów walutowych, cen i przepływu kapitału7. Piotr Grabowiec definiuje
Unię gospodarczą i walutową jako kolejny etap integracji gospodarczej i politycznej,
mający służyć konsolidacji Unii europejskiej. Najważniejszą instytucją jest Europejski
Bank Centralny8. Janusz Ruszkowski definiuje pojęcie „unia gospodarcza i walutowa”
jako złożony mechanizm współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz stabilizacji kursów
walutowych, mający sprzyjać nie tylko wprowadzeniu jednolitej waluty, ale również
wewnątrzrynkowemu ujednoliceniu polityki pieniężnej i cenowej. Podstawę prawną
Unii Gospodarczej i Walutowej stanowiły art. 102a – 109m Traktatu o ustanowieniu
Wspólnoty Europejskiej. Celem unii gospodarczej i walutowej jest trwała koordynacja
działań ekonomicznych i polityki gospodarczej państw Unii Europejskiej. Głównym
instrumentem do wykonywania zadań na płaszczyźnie walutowej jest Europejski Bank
Centralny9. Biorąc pod uwagę powyższe definicje na potrzeby niniejszego artykułu
przyjmuje się, że unia gospodarcza i walutowa to” jako złożony mechanizm współpracy
państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu osób,
towarów, usług i kapitału, mający sprzyjać wspólnej walucie euro.
Definicja pojęcia „integracja europejska”
Termin „integracja” oznacza połączenie, zespolenia, scala nie. W sensie etymologicznym pochodzi od łacińskie go wyrazu integratio, co oznacza zespalanie się, scalanie.
Początkowo odnosił się do wnętrza państwa. W czasach państw narodowych, a zwłaszcza w XX w., który w swoisty sposób upowszechnił pojęcie, integracji europejskiej,
w co raz szerszym zakresie zaczęto wiązać je z procesem integracji gospodarczej,
a następnie politycznej10. Termin ten można odnosić do różnych spraw. Można się
integrować, czy li łączyć wokół wspólnych celów. Można też zespalać wysiłki we
wspólnych działaniach, a tak że scalać, czyli integrować np. instytucje. Wydaje się,
że rozróżnienia te są dość nieostre i trudno jest sformułować jednoznacznie w definicję, ponieważ nie ulega wątpliwości, że powiązania ekonomiczne między państwami i dążenie do stopniowego ujednolicania ich systemów gospodarczych mają
7. Tamże, s. 437.
8. W. Bokajło (red.), K. Dziubka (red.), Unia…, s. 508-509.
9. J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek., Leksykon…, s. 229.
10.	A. Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji europejskiej, „Studia
Europejskie” 1999, nr 3, s. 20.
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zarazem podłoże polityczne, a jednocześnie prowadzą do instytucjonalnych prze
mian politycznych w układzie państw członkowskich przystępujących do wspólnych
przedsięwzięć integracyjnych11.
W klasycznej teorii integracji ekonomicznej, sformułowanej przede wszystkim
przez B. Balassa (The Theory of Economic Integration, Homewood, Illinois, 1961)
przyjmuje się, że proces ten kształtuje się kolejno w pięciu etapach.
1. W ramach obszaru (strefy) wolnego handlu. Na tym etapie integracji kraje wchodzące w obszar wolnego handlu likwidują między sobą cła i inne ograniczenia
we wzajemnym obrocie handlowym, takie jak wszelkiego rodzaju taryfy, kwoty,
kontyngenty ilościowe.
2. Unia celna. Państwa członkowskie, realizując taką samą politykę celną, ustalają
wspólną zewnętrzną taryfę celną. Oznacza to likwidację ceł i innych ograniczeń
w obrotach między krajami członkowskimi.
3. Wspólny rynek. Państwa, realizując ten etap integracji, wprowadzają wzajemnie
zasadę swobodnego przepływu nie tylko towarów, lecz także usług, pracy i kapitału.
4. Unia gospodarcza, nazywana również ekonomiczną. Państwa na tym etapie integracji, po urzeczywistnieniu poprzednich trzech faz, wprowadzają unię walutową
i harmonizację narodowych polityk gospodarczych, która dotyczy nie poszczególnych branż wytwórczych i usług, ale założeń polityki makro ekonomicznej. Odnosi się więc do stopy wzrostu gospodarczego, bilansu płatniczego, poziomu cen.
5. Pełna integracja gospodarcza. Na tym etapie integracji, wskutek realizacji zadań
poprzednio wymienionych czterech faz integracji, gospodarki poszczególnych
państw członkowskich są zespolone w jeden wspólny organizm gospodarczy12.
Niektórzy autorzy rozważający problematykę piątego etapu integracji (np. Z. Doliwa-Klepacki13), wychodząc poza schemat B. Balassa, wskazują, że pełna integracja
gospodarcza powoduje także integrację inną niż ekonomiczna, zwłaszcza w zakresie
polityki zagranicznej, obronnej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, upatrując w tym
efekt „sprzężenia zwrotnego”. Przykładem jest UE z jej konstrukcją dotychczasowych
tzw. trzech filarów. Generalizując, można stwierdzić, że integracja ekonomiczna państw
powiązana jest z integracją polityczną. W tym kontekście można wyróżnić różnorodne
modele integracji, np. konfederację, federację. Dotychczasowa historia procesów inte11. A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996, s. 153.
12. Tamże, s. 154.
13. Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska – po Amsterdamie i Nicei, Białystok 2001.
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gracyjnych w Europie wykazuje, że wszystkie koncepcje jej zjednoczenia politycznego,
czyli idea Paneuropy, Europy jako państwa federacyjnego, Stany Zjednoczone Europy,
Europejska Wspólnota Polityczna i inne, nie miały szans na urzeczywistnienie, gdyż nie
odpowiadały ówczesnym realiom historyczno-politycznym. W tym kontekście należy
uznać, że faktem zapoczątkowania integracji w Europie stała się sektorowa integracja
gospodarcza. Integracja europejska to proces włączania się państw w struktury Unii
Europejskiej. Takie podejście może być poważnym błędem, który należy sprostować,
bowiem integracja ze swej natury jest procesem długotrwałym. Aby dojść do głębszej
integracji, poszczególne państwa i społeczeństwa muszą przejść długi okres sukcesywnie
rozwijanej współpracy, zapoczątkowanej, na przykład, przez współpracę bilateralną lub
multilateralną. W jej wyniku partnerzy nie tylko się poznają, lecz także ich działania
zaczynają być podobne. Ten właśnie proces wzajemnego upodabniania jest początkiem procesów integracyjnych. To początek zmian wewnętrznych, spowodowanych
zewnętrznymi potrzebami procesów integracyjnych. Kolejny krok to integrowanie się
wokół realizacji pewnych wspólnych celów. Tak więc nie należy odnosić tego tylko w kontekście włączania w struktury Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę powyższe definicje
na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuje się ogólną definicję integracji jako proces
łączenia się, scalania poszczególnych elementów systemu politycznego Unii Europejskiej.

Teoria integracji europejskiej w zakresie społecznych
uwarunkowań euro w Polsce
Jak stwierdza Anna Zielińska Głębocka, współczesna teoria integracji próbuje uzupełnić i rozwinąć dorobek neofunkcjonalny o nowe strefy: spośród których dwie
mają szczególne znaczenie:
– trajektoria rozwoju procesów integracyjnych
– specyfika współpracy międzyrządowej.
Wspomniany neofunkcjonalizm przyjmuje założenie, że proces integracji jest stopniowy, automatycznie napędzany przez mechanizm funkcjonalnego i politycznego „rozlewania się” (spill over), co sugeruje liniowy postęp. To postęp integracji, a więc pogłębianie
się na kolejne obszary14. Oprócz wyżej wymienionych dwóch mających szczególne znaczenie w teorii integracji jest trzeci model nazywany przez Wesselsa teorią fuzji, która
zwraca uwagę na następujące elementy: rozwój integracji nie był rozwojem liniowym
14. A. Zielińska-Głębocka, Dynamika …, s. 20.
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opartym na procesie „rozlewania się”, gdyż obok mechanizmu spill over pojawia się
mechanizm tzw. Spill-beck, czyli odwracania, cofania się procesów integracyjnych oraz
sytuacji „kręcenia się w koło”, a więc pewnej stagnacji. Stąd pojawia się zasadnicze pytania;
z pomocą jakiej teorii należy objaśniać proces wprowadzania euro? czy wprowadzanie
euro w poszczególnych państwach członkowskich jest wynikiem teorii neofunkcjonalizmu – czyli „rozlewania się”, czy może wynikiem teorii fuzji, a więc cofania się? Jak dotąd
wprowadzenie strefy euro w Unii Europejskiej z jednej strony pogłębiało proces integracji
europejskiej, jednak z drugiej strony w strefie euro nie doszło do zacierania nierówności
i granic. Tak więc nie należy strefy euro analizować tylko i wyłącznie z punktu widzenia
jednej z teorii. Stąd nasuwa się słuszne pytanie: czy strefa euro jest wynikiem procesów
rozlewania się, czy cofania się procesu integracji europejskiej?

Polityczne i społeczne uwarunkowania euro w Polsce
W dyskusjach na temat przystąpienia Polski do strefy euro wiele miejsca jest poświęcone, po pierwsze spełnieniu zapisanych Traktacie z Maastricht nominalnym
kryteriom konwergencji a po drugie społecznym konsekwencjom. Ten drugi aspekt
jest przedmiotem niniejszego artykułu. W ten sposób przejdę do analizy społecznych uwarunkowań przyjęcia przez Polskę euro. Doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej które przyjęły wspólna walutę euro pokazują, że jednym
z podstawowych problemów wynikających z przystąpienia do strefy euro był wzrost
cen. Jak stwierdza Grzegorz Konat „wzrost cen po zamianie złotego na euro dotknie
również dobra najczęściej nabywane, już nie w wyniku drastycznego spadku stóp
procentowych, lecz (głównie) za sprawą tzw. efektu zaokrąglenia. Biorąc pod uwagę
dużo większy w Polsce niż w zachodnich gospodarkach udział wydatków na dobra
podstawowe w wydatkach ogółem, może to stanowić poważny problem. Wzrost cen
to jednak nie jedyny wymierny koszt wejścia do strefy euro15. Polska będzie prawdopodobnie zmuszona zużyć dużą część zgromadzonych dotychczas rezerw walutowych,
na utrzymanie złotego w „wężu walutowym” ERM II, a następnie przekazać część
pozostałych rezerw do EBC. Koszt, jaki będzie musiał ponieść polski podatnik, gdy
banki strefy euro ponownie znajdą się w sytuacji zagrożenia upadłością, może być
znacznie poważniejszy, choć trudny do oszacowania16.
15.	G. Konat, Po co Polsce euro?, [w:] P. Wielgosz (red.), Koniec Europy jaką znamy, Warszawa 2013,
s. 231.
16. Tamże, s. 232.
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Wspomniany wzrost cen jest widoczny z perspektywy państw strefy euro. Na przykład we Francji dziesiątą rocznicę wprowadzenia euro obchodzono pod hasłem „życie
stało się droższe”. 1 stycznia 2002 r., płaca minimalna we Francji godzinowa wynosiła
6,83 euro 1 stycznia 2012 r., 9,19 eur. W tym samym czasie cena bagietki podrożała
z 0,67 euro do 0,85 eur. A więc wzrost o 27% był wyższy niż inflacja w tym samym
okresie (15,2 %). Jeśli chodzi o nieruchomości, to ubezpieczenie mieszkania w XIX-ej
dzielnicy Paryża (68 metrów), kosztowało w 2002 r., 337 euro. Dziesięć lat później
wzrost o 75% spowodował, iż to samo ubezpieczenie kosztowało już 589 euro. Ceny
mieszkań w Paryżu: osoba o najniższych dochodach , aby kupić 1 metr w Paryżu,
w 2002 r, musiała na to pracować 3 miesiące i 9 dni. W 2012 r, pracować na ten metr
musi już 6 miesięcy i 3 dni. W stolicy, ceny metra kw. Podrożały o 154 % (15-ta
dzielnica: 3340 euro za metr2 w 2002, w 2012 to już 8500 euro). W Lyonie wzrost
z poziomu 2287 euro do 3580 euro. Marsylia: 2369 euro do 2773 euro17.
Społeczne nastroje potwierdziła 11 i 12 rocznica wprowadzenia euro we Francji.
11 lat po wprowadzeniu euro we Francji, 62% Francuzów jest niezadowolonych z nowej waluty (wg sondażu Atlantico/Ifop, opublikowanego w dniu 31 grudnia 2012 r.).
Na czele niezadowolonych są kobiety (70%) oraz pracownicy niższego szczebla (klasa
zawodowa). 41% kadry kierowniczej oraz specjaliści jest przeciwnych euro-walucie.
Zauważyć można również różnice wg płci. 70% kobiet wobec 54% mężczyzn odczuwa
nostalgię do franka. Kobiety są bardziej wrażliwe na kwestie siły nabywczej, częściej
robią zakupy i zwracają większą uwagę na etykiety w sklepach. Krytyka euro wiąże
się z kryzysem ekonomicznych i finansowym , który osiągnął apogeum w 2010 r. Ale
aby zrozumieć dlaczego społeczeństwo nie ufa nowej walucie, trzeba wziąć pod uwagę
również inne czynniki. Pierwszy czynnik , który szybko zakorzenił się w mentalności
Francuzów , to przekonanie iż euro spowodowało wzrost cen. Drugi czynnik jest natury politycznej. Istnieje pewna doza nieufności w stosunku do integracji europejskiej,
która rośnie w ostatnich latach wraz z wybuchem kryzysu w strefie euro. To wyjaśnia, dlaczego 69% Francuzów tęskniło za frankiem w lutym 2010 r. w szczytowym
momencie kryzysu w strefie euro. Na dodatek sytuacja kryzysowa we Włoszech oraz
bankructwo Hiszpanii przyczyniły się do obaw vis a vis euro18.
17.	J. P. Geai, N. Ducatez, Plus chere la vie, „Que Choisir” 2012, Wydanie specjalne pt: L’euro dix aus
après, s. 16-19.
18.	http://www.atlantico.fr/decryptage/onze-ans-apres-mise-en-place-euro-62-francais-regrettent-franc-jerome-fourquet-590903.html, pobrano 01.12.2018 r.
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Dla zachowania obiektywizmu, pragnę przedstawić przykład Belgii, gdzie wzrost
cen po wprowadzeniu euro, eksperci tłumaczyli innymi faktami. Po 10 latach od
wprowadzeniu euro, nowa waluta stała się symbolem utraty siły nabywczej. Analiza belgijskiego Centrum Badań i Informacji Konsumentów (CRIOC19), organizacji pozarządowej działającej od 1975 roku pokazała, że na najsilniejsze wzrosty
cen miały wpływy czynniki zewnętrzne, nie związane z euro, które to nie spełniło
oczekiwań obywateli. Już w 2005 r., w opracowaniu poświęconym sile nabywczej,
CRIOC udowadniał że euro nie wpłynęło na wyższe koszty życia, nawet jeśli wzrost
cen był odczuwalny przez obywateli. Od samego początku, u konsumentów pojawiły
się problemy z konwersją waluty. Dowodem na to są deklaracje ekspertów, którzy
podkreślali iż społeczeństwo nie potrafiło liczyć w nowej euro walucie. Przejście na
nową walutę zawsze jest trudne. W 2003 r. eurobarometr pokazywał iż w dwa lata
po wprowadzeniu euro, jeden Belg na dwóch (54%), myślał kategoriami euro robiąc
zakupy, 11% Belgów posługiwało się euro dokonując wyłącznie poważniejszych zakupów jak kupno domu czy samochodu. Dziesięć lat później, konsumenci w dalszym
ciągu mają problemy z liczeniem w euro20.
Te trudności z przelicznikiem prowadzą ich do błędnego postrzegania euro. Dla
Europejczyków, euro jest równoznaczne z wzrostem cen. W 2005r., tylko 47% Europejczyków było zadowolonych ze swojej nowej waluty. Dla części niezadowolonych,
wzrost cen jest głównym powodem niechęci , szczególnie dla kobiet (78%), młodych
(83%). 93% Europejczyków stwierdziło iż w Belgii euro wpłynęło na wzrost cen (81%).
To odczucie w dalszym ciągu jest aktualne, powody są następujące:
– Wzrost cen dotknął produktów symbolicznych , jak pieczywo, filiżanka kawy,
piwo, frytki, paliwo czy energię. Wzrost cen produktów strategicznych, kupowanych regularnie, był obiektem znacznej mediatyzacji co wpłynęło na percepcję
konsumentów.
– Przed wprowadzeniem euro, ceny we frankach nie były zaokrąglane, tylko kończyły
się cyframi 8 lub 9. Taka polityka cenowa miała magiczny wpływ na konsumentów.
Dzisiaj producenci i dystrybutorzy proponują również ceny magiczne, ale w euro.

19.	CRIOC - Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs Fondation
d’utilité publique – NE 417541646 – Paepsem Business Park - Boulevard Paepsem 20 – 1070
Bruxelles Tel. +32(0)2/547.06.11.
20. http://m.crioc.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=6469, pobrano 01.12.2018 r.

109

Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo…

– Konsumenci przyzwyczajeni byli do zaokrąglania cen we frankach, tyle że różnica
między 1,5 franka a 2 frankami nie była aż tak istotna, jak różnica między 1,5 euro
a 2 euro. Z tego powodu, tendencja do zaokrąglania wykreowała iluzję wzrostu cen.
– Należy również podkreślić iż przede wszystkim główny wzrost cen miał miejsce
w latach 2000-2002, poprzedzających wejście euro. Wzrost dotyczył głównie podstawowych produktów jak produkty higieny, woda, żywność, sektor usług, transport.
– W momencie konwersji, większość handlowców próbowała zaokrąglić ceny usług.
W niektórych sektorach HORECA, ceny podrożały od 9 do 18%.
– W 2002 r. po wprowadzeniu euro, 75% produktów było dotkniętych zmianą cen,
z czego 50% w górę, a 25% w dół. Ogólnie ujmując, po 2002 r., ceny wzrosły.
Poniższa tabela ukazuje ewolucję dóbr21.
Tabela 1. Ewolucja cen w Belgii.
Kategoria

2001

2011

Różnica (%)

Tabac

83,21

131,17

58%

Mieszkanie, woda, elektryczność, gaz,

95,37

134,23

41,00%

Hotele, kawiarnie i restauracje

90,32

122,67

36,00%

Inne usługi

92,38

119,8

30,00%

Transport

93,85

120,86

29%

Produkty żywnościowe i napoje

94,44

120,08

27,00%

Edukacja

94,85

116,60

23,00%

Umeblowanie

96,28

111,66

16,00%

Ubranie, buty

97,02

105,39

9,00%

Wydatki na zdrowie

94,62

103,30

9,00%

Czas wolny i kultura

99,96

107,62

8%

Źródło: http://m.crioc.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=6469, pobrano 01.12.2018 r.

21. http://m.crioc.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=6469, pobrano 01.12.2018 r.
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Największe podwyżki dotyczą: papierosów, wydatków związanych z utrzymaniem
mieszkania (czynsz, woda, elektryczność, gaz), usługi bankowe, ubezpieczenia, transport, edukację. Jedyny odnotowany spadek cen zanotowano w technologiach i komunikacji. Przez 10 lat, również konsument ewoluował. Korzysta z Internetu, nauczył
się porównywać ceny, poznał zasady handlu i praktyki stosowane przez handlowców
i centra handlowe. W tym okresie miał miejsce również kryzys finansowy. Recesja
spowodowała iż obywatele w bardziej racjonalny sposób poruszają się na rynku konsumenckim22. Podsumowując, być może można stwierdzić iż euro stało się poniekąd
kozłem ofiarnym, było niewspółmierne do stawianych mu oczekiwań. Wzrost w strefie
euro jest słaby w porównaniu do innych państw, brakuje konkurencyjności.
Euro miało być bastionem przeciwko spekulacjom dewizowym. Dzisiaj, wzrost
zadłużenia państw europejskich, zagraża stabilności finansowej systemu ekonomicznego. Podwójny kryzys, z jednej strony zachodniego kapitalizmu, a z drugiej strefy
euro i ochrony konsumenta , powoduje iż brakuje w Europie jedności i solidarności
obywateli. Europa płaci dzisiaj za deficyt w dziedzinie zarządzania, a w szczególności
za brak monitorowania zadłużenia sektora bankowego, zakupu toksycznych aktywów
i za brak odpowiednich regulacji bankowych. Rozwiązanie zapewne leży gdzie indziej. Niewątpliwie Europa i jej państwa członkowskie zapomniały, że poza walutą,
konieczne jest zaangażowanie w rozwój jednolitej polityki gospodarczej i społecznej,
która na celu nie ma tylko wizję europejskiej konsumpcji, ale przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego. Jednak nie można pominąć faktu, iż wprowadzenie euro
przyczyniło się do wzrostu cen w innych państwach strefy euro, na przykład: RFN,
Słowacji, Estonii, Łotwie, Grecji, Holandii, Irlandia, Luksemburg, Włochy, Portugalia, Finlandia, Hiszpania, Austria, Słowenia, Malta i Cypr. Jak stwierdza Jacques
Rancier demokracja nie jest zepsutą formą rządów, lecz kryzysem cywilizacji, które
uderza w społeczeństwo i za jego pośrednictwem w państwo23. Nawiązuje do tego
Dominique Moïsi pisząc, że mamy do czynienia z demokracją uczuć, a więc stanem
demokracji, w którym stan uczyć społecznych jest miarą oceny jakości demokracji
w państwie. Kiedy społeczeństwo źle ocenia demokrację odwołując się do oceny
w sferze uczuć wówczas możemy mówić o kryzysie24. Stąd złe postrzegania przez
społeczeństwa poszczególnych państw członkowskich strefy euro jest już utrwalona
22. http://m.crioc.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=6469, pobrano 01.12.2018 r.
23. J. Ranciere, Nienawiść do demokracji, Warszawa 2008, s. 32.
24. D. Moisi, Geopolityka emocji, Warszawa 2011, s. 256.
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oceną obrazującą deficyt zaufania społecznego wobec euro. Jak wskazują liczne badania wprowadzenie euro stało się sukcesem jedynie międzynarodowych korporacji
i systemu instytucjonalnemu na przykład: Europejskiego Banku Centralnego czy
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej.
Kolejnym społecznym problemem po wzroście cen jest bezrobocie. Czy wprowadzenie euro w Polsce wpłynie na wzrosty a może zmniejszenie bezrobocia? Na to
pytanie jest trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Z podejmowanych prób prognoz
należy stwierdzić, że średnia stopa bezrobocia wzrośnie 4 punkty procentowe – co
również wywoła niekorzystne uczucia społeczne w Polsce.
W tym kontekście nasuwa się pytanie: jakie rzeczywiste korzyści odniesie polskie
społeczeństwo z wprowadzenia euro, aby mogło ponosić koszty tego procesu? Po
pierwsze to obniżenie lub zlikwidowanie kosztów transakcyjnych, po drugie zmniejszenie ryzyka kursowego dla przedsiębiorstw, banków ale czy również dla obywateli?
Zwolennicy wprowadzenia euro w Polsce do przede wszystkim cześć klasy politycznej
oraz reprezentanci korporacjonizmu bankowo przemysłowego i rolnego. Zwracają
oni uwagę na społeczne korzyści do których zaliczają między innymi: wzrost płacy
minimalnej oraz wprowadzenia tzw. „tarczy socjalnej”. Należy zwrócić uwagę , że
ewentualne wprowadzenie w Polsce euro przyczyni się bez wątpienie do opisywanego
powyżej wzrostu cen. W tym kontekście realnym zagrożeniem jest pojawienie się na
potrzeby gry politycznej – konfliktu politycznego, którego następstwem może być
zmiana postaw patriotycznych i antypatriotycznych. W ten sposób konflikt polityczny
nabierze format konfliktu ideologicznego, którego następstwem będzie utrwalenie się
w Polsce państwa słabego i pozbawionego autorytetu w oczach swych obywateli oraz
demokracji bardzo niskiej jakości. Obawiam się, że przeważająca część społeczeństwa
będzie uważała polityków za ludzi z gruntu nieuczciwych. Może to doprowadzić to
sytuacji zobojętnienia i apatii społeczeństwa na sprawy publiczne i utraty wiary, że
zmiany na lepsze mogą być związane z działalności państwa.

Podsumowanie
Celem artykułu była próba przedstawienia całościowej i uporządkowanej wiedzy na
temat: „Polityczne i społeczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Polsce – spór
między patriotyzmem i antypatriotyzmem”, co po części zostało osiągnięte. Również
teza postawiona na wstępie wykładu tj. wprowadzenie euro w Polsce stawia partie
polityczne i społeczeństwo wobec nowego konfliktu politycznego – patriotyzm i an112
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typatriotyzm okazała się słuszna. Zostało to skonkretyzowane zarówno w warstwie
teoretycznej (teorie integracji europejskiej: neofunkcjonalizm i teoria fuzji) jak i praktycznej – co potwierdziło obie zawarte tezy pomocnicze, to znaczy, że po pierwsze
wprowadzenie euro zaostrzy konflikt polityczny – patriotyzm i antypatriotyzm, a po
drugie wprowadzenie euro przyczynia się do utrwalenia konfliktu politycznego, na
co również wskazuje również analiza literatury przedmiotu, do której zaliczyć można
wybrane pozycje z literatury międzynarodowej, czy krajowej.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na następujący problem, mianowicie strefa euro
to obszar, na którym zjednoczenie dotychczasowych zasad poszło najdalej, jednak
nie doszło do zacierania się nierówności i granic, zwłaszcza jeśli chodzi o zasadę
konkurencji w obszarze wspólnej waluty. Luka konkurencyjna w strefie euro wynosi
20 do 30% i stale się powiększa. Jest to bardzo widoczne jeśli porównamy RFN i kraje
peryferyjne takie, jak Grecja, czy Portugalia w 1999r. to deficyt obrotów wynosił 3,1%
i nie odbiegał od poziomów notowanych w innych krajach a w 2013r. wzrósł do 19,7%.
W ten sposób po utworzeniu strefy euro nierówności pomiędzy poszczególnymi
tworzącymi je państwami nie tylko nie znikły ale dramatycznie się zaostrzyły. Realizowana po wprowadzeniu euro merkantylistyczna polityka ekonomiczna, której
wzorem pozostają Niemcy, nie tylko eksploatuje nierówności pomiędzy gospodarkami
narodowymi, ale je pogłębia. Taki model rozwoju społeczno ekonomicznego oparty
na rywalizacji i konkurencji obecnie prowadzą polskie elity polityczne – co w efekcie
pogłębia różnice w rozwoju społeczno ekonomiczny w skali kraju, nie przyczyniając się do wyrównywania różnic w rozwoju i potencjale pomiędzy poszczególnymi
regonami w Polsce – źle wpływa na sytuację społeczną. Zamiast tworzyć pozytywne
więzi społeczne, oparte na wzajemnym szacunku, współpracy i zaufania, stawia na
pierwszy plan rywalizację, opartą jedynie na zdobyciu określonego celu ekonomicznego. Jednak przytoczone powyżej argumenty ustępują miejsca w przestrzeni publicznej, bowiem część elit politycznych we współczesnej Polsce jest zainteresowana, aby
problem wprowadzenia euro w Polsce stałe się problemem postaw patriotycznych
i antypatriotycznych.
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Streszczenie
Polityczne i społeczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Polsce – spór między
patriotyzmem i antypatriotyzmem
Od powstania pierwszych Wspólnot Europejskich, to jest od końca lat 50 tych XX
wieku zastanawiano się nad problemem przed jakim stanie wspólna Europa. Problem
ten dotyczył wspólnej waluty, jaką posługują się narody Europy. Otóż obywatele Unii
Europejskiej posługują się wieloma walutami, na przykład: euro, koronami czeskimi,
funtami brytyjskimi i innymi. Ta różnorodność walut niesie ze sobą nie tylko problem jednolitego przypływu kapitału, ale co ważniejsze pogłębia różnice społeczno
ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z jednej strony, z drugiej – strefa euro to obszar, w którym zjednoczenie wedle
dotychczasowych zasad poszło najdalej. Oznacza, że jest to jak dotychczas najbardziej
pogłębiona forma integracji europejskiej. Głównym celem niniejszego artykułu jest
próba odpowiedzi na pytanie: czy przyjęcie przez Polskę euro stanie się konfliktem
politycznym i ideologicznym patriotyzmu i antypatriotyzmu?
Tezą główną artykułu jest: Wprowadzenie euro w Polsce stawia partie polityczne
i społeczeństwo wobec nowego konfliktu politycznego – patriotyzm i antypatriotyzm.
Konkretyzacją wymienionego celu ogólnego, a także tezy głównej, są hipotezy
szczegółowe, które zostały sformułowane w formie tez pomocniczych:
– Teza 1: Wprowadzenie euro zaostrzy konflikt polityczny – patriotyzm i antypatriotyzm.
– Teza 2: Wprowadzenie euro przyczynia się do utrwalenia konfliktu politycznego.
Społecznymi konsekwencjami konfliktu politycznego wywołanego ewentualnym
wprowadzeniem euro w Polsce mogą być brak zaufania i niechęć do euro w Polsce.
Wprowadzenie euro przyniesie podwyższenie cen, a co za tym idzie wpłynie niekorzystnie na społeczne nastroje wobec wspólnej waluty. Tak w uproszczeniu można
zarysować społeczny odbiór euro w Polsce który może być wynikiem gry politycznej
jaka będzie się toczyła wokół tego ważnego problemu, a jego ideologiczny wymiar
będzie następstwem narzucenia przez część elit politycznych dyskursu patriotycznego,
czy antypatriotycznego.
Słowa kluczowe: waluta euro, polityczno-społeczne uwarunkowania wprowadzenia
euro w Polsce, patriotyzm, antypatriotyzm.
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Summary
Political and social determinants of the introduction of the euro in Poland –
a dispute between patriotism and anti-patriotism
Since the beginning of the 1950s, since the beginning of the 1950s, people have been
pondering the problem that the common Europe will face. This problem concerned
the single currency used by the peoples of Europe. Well, citizens of the European
Union use many currencies, for example: euros, Czech crowns, British pounds and
others. This diversity of currencies carries with it not only the problem of a single
inflow of capital, but more importantly deepens socio-economic differences between
individual member states of the European Union on the one hand, and the euro area
is an area where the unification according to current principles went the furthest. It
means that this is the most profound form of European integration so far.The main
purpose of this article is to answer the question: will Poland’s adoption of the euro
become a political and ideological conflict of patriotism and anti-patriotism?
The main thesis of the article is: The introduction of the euro in Poland puts political parties and society in the face of a new political conflict – patriotism and
anti-patriotism. The substantive hypotheses, which were formulated in the form of
auxiliary theses, are the concretization of the mentioned general objective as well as
the main thesis:
– Thesis 1: Introduction of the euro will exacerbate the political conflict - patriotism
and anti-patriotism.
– Thesis 2: The introduction of the euro contributes to the consolidation of the
political conflict.
The social consequences of the political conflict caused by the possible introduction of the euro in Poland may be a lack of confidence and aversion to the euro in
Poland. The introduction of the euro will bring an increase in prices and, as a result,
will adversely affect the public sentiment towards the single currency. Simplifyingly,
it is possible to outline the social perception of the euro in Poland, which may be the
result of a political game that will take place around this important problem, and its
ideological dimension will result from the imposition of patriotic or anti-patriotic
discourse by some political elites.
Keywords: euro currency, political and social determinants of the introduction of
the euro in Poland, patriotism, anti-patriotism.
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Zasada jawności w procedurze udzielania
zamówień publicznych
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest podstawową zasadą
zapewniającą uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców składających
swoje oferty. Gwarantem kontroli transparentności działań jednostki zamawiającej
jest art. 61 Konstytucji RP, który stanowi: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publicznej”2. Jak wynika z ustawowych regulacji zasada jawności urzeczywistnia się
w obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obligatoryjności publikowania
informacji dotyczących kwoty na sfinansowanie zamówienia, informacji o oferentach, wyborze najkorzystniejszej oferty i co istotne – ujawnienia treści umowy, do
czego zobowiązuje art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych3. Udostępnienie informacji związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia następuje w trybie regulacji PZP, które stanowią lex specialis w stosunku
do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej4.
Oznacza to, że jeżeli osoba zainteresowana ma zapewniony dostęp do żądanej przez
nią informacji publicznej w trybie przewidzianym przez PZP, to nie można zastosować trybu wynikającego z uDIP5. Jak stanowi art. 1 ust. 2 uDIP: „przepisy ustawy
nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu
do informacji będących informacjami publicznymi”, a zatem nie należy ich stosować
wtedy, gdy nie są do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych6.
1. Mgr Emilia Szczęsna, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami.
3.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: PZP.
4.	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. nr 112, poz. 1198
z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: uDIP.
5. Zob. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt. I SAB/WA 50/08.
6. Zob. Wyrok NSA z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt. I OSK 322/09.

117

Zasada jawności w procedurze udzielania zamówień publicznych

Zasada jawności w zamówieniach publicznych odnosi się zarówno do zamawiających klasycznych jak i sektorowych, a jak wynika z art. 4 ust. 1 uDIP obowiązki
udzielania informacji publicznej spoczywają nie tylko na organach władzy publicznej,
ale również na podmiotach reprezentujących państwowe osoby prawne, osoby prawne
samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia i jawność ogłoszenia
o zamówieniu
W art. 13a ust. 1 PZP czytamy, że każdy zamawiający ma obowiązek najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego sporządzić plan
postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w danym roku
finansowym. Zasada jawności przejawia się tutaj w obowiązku umieszczenia planu na
stronie internetowej. Dzięki tej czynności podmioty zainteresowane mają dostęp do
informacji o przedmiocie zamówienia, wartości zamówienia (na tym etapie jest ona
orientacyjna), planowanym terminie wszczęcia postępowania i rodzaju zamówienia.
Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której plan zawiera informacje prawnie chronione i wtedy dana jednostka w myśl przepisów o ochronie informacji niejawnych jest
zwolniona z obowiązku umieszczania w sieci informacji o takich postępowaniach.
Prawo zamówień publicznych ujęte w obowiązującej ustawie z 2004 r. budzi wątpliwości w kwestii wskazania momentu wszczęcia postępowania. Ustawodawca m. in.
w art. 43 ust. 2 PZP przyjął, iż termin składania ofert powinien być liczony od dnia
przekazania ogłoszenia do Prezesa Urzędu lub Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Jednakże Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wyjaśnia, iż
wszczęcie postępowania rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia, a nie
przekazania ogłoszenia. Jednym z argumentów podtrzymujących takie stanowisko
jest odwołanie UZP do treści art. 39 PZP, w którym ten sam ustawodawca w definicji
przetargu nieograniczonego wskazuje, że „oferty składa się w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie”, a przecież sama czynność przekazania ogłoszenia nie oznacza jej
upublicznienia. W opozycji do wskazanego przepisu stoi art. 40 ust. 1 który stanowi,
iż wszczęcie postępowania następuje przez umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej. Zatem widzimy, iż w obrębie jednego aktu prawnego ustawodawca sam sobie
zaprzeczył. Art. 14 PZP w kwestiach nieuregulowanych przez niniejszą ustawę odsyła
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do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny7, co nie pozostaje bez
znaczenia dla omawianego problemu. Otóż przyjmuje się, że ogłoszenie o zamówieniu
jest oświadczeniem woli zamawiającego, a zgodnie z art. 61 § 1 k.c. „oświadczenie
woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej
w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”. Ponieważ odbiorcą ogłoszenia
nie jest Prezes UZP lecz oferenci momentem skutecznego złożenia oświadczenia woli
będzie upublicznienie oferty, a nie przekazanie jej m. in. Prezesowi8. Gdyby w zamówieniach publicznych nie obowiązywała zasada jawności postępowania podmioty
chcące przystąpić do przetargu nie wiedziałyby m. in. od którego momentu należy
składać oferty i w jaki sposób są liczone terminy.

Jawność ofert
Po wszczęciu postępowania poprzez upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu nadchodzi czas na kolejny etap procedury, a mianowicie otwarcie ofert, które (zgodnie
z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 86 ust. 2 PZP) również muszą być jawne. Z treści
wcześniejszego ustępu wskazanego artykułu jasno wybrzmiewa zakaz zapoznawania
się z treścią ofert przed terminem ich otwarcia, co dotyczy zarówno wykonawców jak
i zamawiających oraz osób trzecich, do czego odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza
w wyroku z dnia 12 października 2009 r. „Otwarcie ofert ma charakter jawny nie tylko
w stosunku do wykonawców, ale wobec wszystkich. W otwarciu mogą uczestniczyć
dowolne zainteresowane osoby i podmioty (przedstawiciele mediów, konkurujących
wykonawców niebędących uczestnikami danego postępowania). Czynność otwarcia
ofert ma doniosłe znaczenie dla uczestników postępowania – pozwala wykonawcom
na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi będą konkurować o udzielenie zamówienia
oraz mówi im o potencjalnych szansach na uzyskanie zamówienia”9. Otwarcie ofert
ma charakter jawny, aby nie dochodziło do uznawania przez zamawiającego ofert
złożonych po czasie lub zapoznawania się przez niego z ich treścią przed oficjalnym
otwarciem. Istotnym jest fakt, iż ustawodawca nałożył obowiązek podawania bezpo7.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 1104 i 1629 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: k.c.
8.	Por. Urząd Zamówień Publicznych, Moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/
moment-wszczecia-postepowan ia-o-udzielenie-zamowienia-publicznego, pobrano 28.11.2018 r.
9. Wyrok KIO z dnia 12 października 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1344/09.
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średnio przed otwarciem ofert kwoty, jaką oferent przeznacza na wykonanie danego
zamówienia. Jawność procedury otwarcia ofert podkreśla również fakt, iż podawane
są informacje o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, a także nazwy i adresy podmiotów przystępujących do
przetargu. Te informacje na mocy art. 86 ust. 5 po otwarciu ofert muszą niezwłocznie
znaleźć się na stronie internetowej zamawiającego. W tym wypadku wykonawca
nie może odwoływać się do tajemnicy przedsiębiorstwa, albowiem są to informacje
bezwzględnie jawne10.

Jawność umów o udzielenie zamówienia publicznego
oraz protokołu
Jawność umów cywilnoprawnych będących zwieńczeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ich główną cechą charakterystyczną. Są one udostępniane na podstawie przepisów uDIP. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
w jednym ze swoich wyroków wyraził pogląd, że skoro dostęp do informacji publicznej dotyczy sfery faktów, to ustawa o dostępie do informacji publicznej narzuca
obowiązek udostępniania dokumentów posiadających walor informacji publicznej,
które dotyczą postępowań przetargowych oraz szeroko pojętej realizacji zamówień11.
Zgodnie z art. 139 ust. 3 PZP, umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane
w trybie tej ustawy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Jednakże nie można w tej sytuacji
a contrario do powyższego przepisu uznać, że skoro ustawa narzuca zasadę jawności
dla umów, których wartość przekracza 30 000 euro i przewiduje ich udostępnianie
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, to do
umów o mniejszej wartości wyłącza stosowanie tych przepisów. Ze względu na doniosłość umów zawieranych w trybie PZP art. 139 ust. 3 umożliwił dostęp do umów
zawieranych w trybie tej ustawy. Podobnie jak w kwestii jawności ofert, tak i przy
umowie nie można odmówić udostępnienia jej treści odwołując się do tajemnicy
przedsiębiorstwa12. Zasada jawności umów została wyrażona wprost dopiero w 2002
10.	Por. J. Andała-Sępkowska, Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów,
o których trzeba pamiętać, https://www.portalzp.pl/top-tematy/jawnosc-postepowania-o-udzielenie
-zamowienia-8-waznych-aspektow-o-ktorych-trzeba-pamietac-9209.html, pobrano 01.12.2018 r.
11. Zob. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 czerwca 2012 r. sygn. akt II SA/Łd 356/12.
12. Zob. Wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt. I OSK 2215/11.
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r. w ustawie z dnia 22 listopada o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych13.
Ustawodawca ocenił, że jawność postępowania jest skutecznym narzędziem w walce
z korupcją i podmiot zainteresowany danym postępowaniem ma prawo do informacji
o uczestnikach i warunkach udzielenia zamówienia. Udostępnienie umowy odbywa
się na zasadach określonych w przepisach uDIP. Każdy zamawiający ma obowiązek
sporządzić protokół przeprowadzonej procedury. Z art. 96 ust. 3 PZP wynika, iż
jest to dokument jawny wraz ze wszystkimi załącznikami, a zatem powinien być
udostępniony do wglądu podmiotom zainteresowanym bez względu na ich interes
prawny oraz faktyczny. Udostępnienie protokołu jest możliwe po złożeniu wniosku
przez podmiot zainteresowany, a jego przekazanie odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Jeśli dokumenty są przygotowane w wersji papierowej
i trudnością byłoby udostępnienie ich przy użyciu takich środków, to wnioskodawca zostaje o tym poinformowany z jednoczesnym wskazaniem w jaki sposób może
uzyskać do nich dostęp. Obowiązkiem zamawiającego jest niezwłoczne przekazanie
dokumentacji, której dotyczy złożony wniosek, a jeżeli nie jest to możliwe ze szczególnych powodów, np. przez prace dotyczące badania i ocenę ofert, to zamawiający ma
prawo wyznaczenia terminu udostępnienia wskazanych załączników, ale nie może się
to odbyć później aniżeli w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty, o otrzymanych cenach spełniających postawione warunki, o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy też unieważnieniu postępowania.
Istotną kwestią w odniesieniu do zasady jawności przejawiającej się w udostępnianiu
protokołu jest to, iż podmiot zainteresowany dokonując wglądu nie może bez zgody
zamawiającego samodzielnie kopiować/utrwalać treści złożonych ofert i załączonych
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu14. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.

13.	Por. art. 74a ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych,
Dz. U. nr 2, poz. 16 z późniejszymi zmianami.
14.	Por. Por. J. Andała-Sępkowska, Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać, https://www.portalzp.pl/top-tematy/jawnosc-postepowania-o
-udzielenie-zamowienia-8-waznych-aspektow-o-ktorych-trzeba-pamietac-9209.html, pobrano
01.12.2018 r.
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Ograniczenie jawności postępowania i odpowiedzialność
za naruszenie zasady jawności
Zasada jawności odnosi się do ofert, czynności podejmowanych w trakcie postępowania, dokumentacji oraz umów, ale ustawodawca przewidział sytuacje, w których
można wyłączyć jawność postępowania. Poufny charakter przypisano przetargom
prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, w trybie
dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej, w trakcie której nie ujawnia
się informacji pozwalających na identyfikację wykonawców. Ograniczeń może dokonać w sposób częściowy sam wykonawca (por. art. 8 ust.3 PZP) wskazując, które
informacje ujęte w jego ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a więc myśl art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji15
są nieujawnionymi do wiadomości publicznej informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi lub innymi informacjami posiadającymi wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca musi wykazać, że informacja, którą chce zastrzec
ma taki właśnie charakter i że nie ujawniono jej wcześniej. Wykazanie skuteczności
zastrzeżenia oferty jak i składanych załączników musi mieć miejsce najpóźniej do
ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert16. Zgodnie z art. 8 ust. 2a PZP
zamawiający może określić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:
SIWZ) wymogi zachowania poufnego charakteru informacji przekazanej wykonawcy, a w przypadku zamówienia dotyczącego praw wyłączonych może nie ujawniać
wysokości wynagrodzenia.
Prowadząc negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia nie wolno bez zgody drugiej
strony ujawniać informacji handlowych oraz technicznych, które są związane z negocjacjami. Trzeba w tym miejscu dodać, że jeżeli strona wyrazi zgodę na odtajnienie,
ale nie zrobi tego wskazując na konkretne informacje, to zgoda nie będzie skuteczna.
Podobnie jest w dialogu konkurencyjnym oraz partnerstwie innowacyjnym z kilkoma
partnerami, w którym nie wolno ujawniać swoich propozycji rozwiązań oraz innych
poufnych informacji. Nieco inaczej jest w przypadku licytacji elektronicznej, albo15.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. nr 1503, poz.
1503 z późniejszymi zmianami.
16.	Por. M. Winsche, Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być uzasadnione,
https://www.portalzp.pl/dokumenty-od-wykonawcow/zastrzezenie-informacji-jako-tajemnicy
-przedsiebiorstwa-musi-byc-uzasadnione-8887.html, pobrano 01.12.2018 r.
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wiem tam do momentu zamknięcia licytacji ograniczeniom podlegają informacje
pozwalające zidentyfikować danego wykonawcę, zaś informacje o pozycji złożonych
ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów, a także cenach są na
bieżąco przekazywane wykonawcom17. Skuteczność zakazu ujawnienia informacji
dokonanego przez oferenta zyskuje moc wiążącą w sytuacji pozytywnej oceny ze
strony zamawiającego. Jeżeli w jego ocenie informacje, które zastrzegł wykonawca
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub są jawne na podstawie ustawy PZP, czy innych przepisów,
zamawiający ma obowiązek je ujawnić18.
Nieco więcej uwagi należałoby poświęcić zagadnieniu ograniczenia jawności zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, gdzie na mocy ustawy zmieniającej PZP19 cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa, poświadczenie bezpieczeństwa
przemysłowego, a także zrezygnowano z obowiązku uzasadnienia decyzji zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy w sytuacji, w której informacje będące podstawą
wykluczenia miały niejawny charakter i były pozyskane od organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa20. Jeżeli część informacji zawarta w dokumentacji
postępowania jest opatrzona w klauzulę tajności, to prezes UZP w drodze wyjątku
może prowadzić kontrolę w siedzibie zamawiającego. Również w postępowaniu odwoławczym dopuszczalnym jest wyłączenie jego jawności, jeżeli w toku postępowania
mogłaby być ujawniona informacja podlegająca ochronie. W takim wypadku prezes
UZP na wniosek prezesa KIO może wyznaczyć inne miejsce do rozpatrzenia odwołania aniżeli siedziba KIO21.
17.	Por. Por. J. Andała-Sępkowska, Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać, https://www.portalzp.pl/top-tematy/jawnosc-postepowania-o
-udzielenie-zamowienia-8-waznych-aspektow-o-ktorych-trzeba-pamietac-9209.html, pobrano
01.12.2018 r.
18.	Por. K. Kliber, Do kiedy wykonawca ma prawo zastrzec tajność składanych dokumentów?, https://
www.porta lzp.pl /dokumenty-od-wykonawcow/do-kiedy-wykonawca-ma-prawo-zastrzec-tajnosc-skladanych-dokumentow-8591.html, pobrano 01.12.2018 r.
19.	Ustawa z dnia 12 października 2012 r., o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 2012 r., poz. 1271 z późniejszymi
zmianami.
20.	Por. H. Nowicki, Zasady udzielania zamówień w ustawie Prawo zamówień publicznych, J. Sadowy
(red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013, s. 108.
21. Por. Tamże.
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Jeżeli zamawiający naruszy zasadę jawności, co będzie miało wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia, to jak wskazuje art. 200 ust. 2 pkt 3 PZP
będzie on podlegał karze pieniężnej22. Przesłanką ukarania w kontekście omawianej
zasady jest np. udzielanie zamówienia bez zamieszczenia ogłoszenia lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Podstawą nałożenia sankcji pieniężnej może być również odmowa dostępu do informacji zainteresowanym
osobom. Kara jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UZP
(o ile nie uczyniła wcześniej tego Izba lub sąd). Egzekucja kary odbywa się w oparciu
o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podsumowanie
Ustawodawca określając formy i sposób prowadzenia postępowania o zamówienia
publiczne wykazał, że zdefiniowane w rozdziale 2 PZP zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane. Obowiązek upublicznienia czynności podejmowanych w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia jest gwarantem zasady jawności23. Ponieważ
postępowanie jest jawne wszystkie czynności stanowią informację publiczną i podlegają udostępnieniu na zasadach ujętych w przepisach o dostępie do informacji publicznej24. Zamawiający mają obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Informacji
Publicznej lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w zależności od wartości
zamówienia), publikacji informacji o wartości zamówienia, informacji o wykonawcach, złożonych ofertach, a także udostępniać treść umów i protokół przeprowadzonego postępowania. Wszystkie te obowiązki wynikają z ustawowych regulacji, a ich
niedopełnienie może grozić nałożeniem sankcji pieniężnej. Ustawodawca przewiduje
sytuacje, w których może mieć miejsce ograniczenie dostępu do informacji należy
jednak podkreślić, że ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie możliwa w trybie
przetargu nieograniczonego, albowiem jest to tryb zobowiązujący do publikowania SIWZ, a zatem nieuniknionym byłoby wyjawienie istotnych informacji, które
mogłyby być poufne dla zamawiającego. Z uwagi na ten obowiązek zaleca się, aby
przy zamówieniach obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa wybierać tryby dające
22.	Wysokość kar jest uzależniona od wartości zamówienia, co szczegółowo zostało opisane przez
ustawodawcę w art. 201 ust. 2 PZP.
23.	Por. E. Cierlica, Zasady udzielania zamówień, [w:] E. Cierlica, M. Olszewska-Kazanecka (red.)
Słownik zamówień publicznych, Warszawa 2017, s. 280.
24. Po. H. Nowicki, Zasady …, s. 106.
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możliwość zachowania większej poufności, np. przetarg ograniczony, czy też negocjacje z ogłoszeniem, w ramach których wykonawca może podpisać oświadczenie
o zachowaniu poufności25. Zasada jawności pokrywa się z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania, albowiem wyklucza udostępnianie tylko wybranych
informacji. Każdy wykonawca ma równy dostęp do informacji i każdy ma prawo
zwrócić się do zamawiającego np. z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 PZP).
Zasada ta uwidacznia się również w braku dowolności wykluczania wykonawców.
Ustawodawca w art. 24 PZP wskazał zamknięty katalog podstaw wykluczenia, zaś
w art. 89 wymienia przesłanki konieczne do spełnienia, aby móc odrzucić daną ofertę.
Brak uznaniowości ze strony zamawiającego powoduje, że wszyscy przystępujący
do postępowania są równi. Respektowanie zasady jawności zapewnia przejrzystość
działań podmiotów zaangażowanych i jest skutecznym narzędziem do eliminacji
nieprawidłowości w sferze zamówień publicznych.

Streszczenie
Zasada jawności w procedurze udzielania zamówień publicznych
Pełna jawność procedury o udzielenie zamówienia publicznego pozwala każdemu
zainteresowanemu podmiotowi monitorować rozporządzanie środkami publicznymi
i w razie potrzeby wskazywać na nieprawidłowości. Na niektórych etapach postępowania jawność podejmowanych czynności ma szczególne znaczenie ze względu na
stworzenie warunków do uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych
wykonawców. Publikowanie planu postępowania, ogłoszenia, ofert, protokołu, informacji dotyczących kwoty na sfinansowanie zamówienia, informacji o wykonawcach
i wyborze najkorzystniejszej oferty – to wszystko jest obowiązkiem mającym swoje
źródło w jawności postępowania. Za jej naruszenie grozi kara w postaci sankcji finansowej nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
Słowa kluczowe: zasada jawności, postępowanie o udzielenie zamówienia, jawność
postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, oferta, tajemnica przedsiębiorstwa.

25.	Por. Możliwość ograniczenia zasady jawności w zamówieniach publicznych, http://zamowienia.
org.pl/ tag/zasada-jawnosci/, pobrano: 02.12.2018 r.
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Summary
The principle of transparency in public tenders
Full transparency of public tender proceedings allows all interested parties to monitor
the administration of public funds and, if needed, point out any irregularities. On
certain stages of the proceedings the transparency of performed actions is especially
important to create conditions for fair competition and the equal treatment of potential contractors. The publishing of a proceedings plan, announcement, offer, protocol,
information concerning the amount used to fund the tender, information about the
contractors and the choice of the most beneficial offer – all these are duties arising out
of the principle of transparency. Violation of this principle is subject to a fine imposed
through an administrative decision of the President of the Public Procurement Office.
Keywords: principle of transparency, tender proceedings, transparency of proceedings, tender announcement, offer, company secret.
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Migracja jednym z czynników zagrożenia
bezpieczeństwa państwa
Joanna Werner1

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono problem migracji jako czynnika wpływającego na bezpieczeństwo państwa. Niniejszy artykuł jest trzecim z cyklu mający na celu opracowanie
Zintegrowanego systemu ochrony granicy państwowej. Bezpieczeństwo państwa jako
całości, oraz jego obywateli, jest jednym z podstawowych zadań stawianych współcześnie przed władzami i organami państwa. W obecnej sytuacji geopolitycznej zasadne jest postawienie pytania, czy przyjęcie przez Polskę zaplanowanej przez Unię
Europejską liczby uchodźców i/lub niewiadomej, pozostającej poza kontrolą, liczby
imigrantów, może stanowić realne wielowymiarowe zagrożenie dla bezpieczeństwa
państwa. Na potrzeby artykułu zostały przeprowadzone badania mające na celu ocenę
przez obywateli RP poziomu zagrożenia oraz oceny poczucia bezpieczeństwa w kontekście obecnych już imigrantów.
Migracja, będąca zjawiskiem społecznym, politycznym, a także gospodarczym
zawsze towarzyszyła ludzkiemu działaniu. Jest to przemieszczanie się ludności z jednego rejonu do drugiego celem osiedlenia się. Poziom globalnej migracji, związanej
z przekraczaniem granicy przez terytoria granic państwowych, wzrósł po drugiej
wojnie światowej i nadal rośnie w miarę postępowania globalizacji. W kontekście
trwającego kryzysu imigracyjnego w Europie wydaje się, że Unia Europejska, jako
Wspólnota dwudziestu ośmiu państw pominęła tak cenny etap jak przewidywanie
i strategiczne myślenie dotyczące bezpieczeństwa swoich członków. Obecnie nie ma
konkretnego i skutecznego rozwiązania tej kwestii. Obok cech pozytywnych do jakich
można zaliczyć wypełnianie luk na rynku pracy poprzez podejmowanie zajęć uznanych przez pracowników miejscowych za nieatrakcyjne, niskopłatne czy pozbawione
perspektyw zawodowych, migracja staje się problemem nie tylko dla pojedynczych
państw, ale i poszczególnych kontynentów, takim przykładem jest Europa.

1. Dr Joanna Werner, adiunkt, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.
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Charakterystyka migracji i towarzyszących im przemian
Obecnie nie ma precyzyjnych danych, jaka jest obecna skala tego zjawiska, można
jedynie szacować, że obejmuje ono nie mniej niż 244 mln imigrantów międzynarodowych, w tym w Europie ok. 76 mln, czyli ludzi poszukujących poza granicami
swojego stałego miejsca zamieszkania, bezpiecznego schronienia, pracy czy opieki
socjalnej. I choć stanowi to jedynie nieco ponad 3 procent populacji globu, to liczba
ta podwoiła się w okresie ostatnich 30 lat2.
W celu usystematyzowania występujących pojęć przez ,,imigracje” należy rozumieć
napływ ludności do danego kraju w celu osiedlenia się w nim, natomiast „emigracja”
będzie rozpatrywana jako odpływ ludności danego kraju w celu osiedlenia się w innym
miejscu. Jednak oba pojęcia wspólnie tworzą globalne wzory migracji łączące kraje
pochodzenia migrantów z krajami docelowymi.
Ruchy migracyjne przyczyniają się do kulturowego i etnicznego wzbogacenia licznych
społeczeństw, ponieważ kształtują dynamikę demograficzną, gospodarczą oraz społeczną.
Nasilenie światowej migracji po drugiej wojnie światowej oraz na przestrzeni ostatnich
lat uczyniło z niej poważną kwestię polityczną w wielu krajach. Globalizacja jest obecnie
najważniejszym wyznacznikiem zagrożenia asymetrycznego gdzie migracja, jako problem międzynarodowy zajmuje jedno z kluczowych miejsc. Asymetrię należy rozumieć
jako dysproporcję w sferze materialnej i duchowej pomiędzy poszczególnymi rejonami
współczesnego świata gdzie migracja stanowi zagrożenie zarówno dla Bogatej Północy jak
i Biednego Południa3. Migracje zawsze miały związek z ważnymi wydarzeniami i procesami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi. Sytuacja napływu imigrantów z różnych
rejonów świata, odmiennych kultur może spowodować zagrożenie dla tożsamości narodowej kraju przyjmujących obcokrajowców. Taka sytuacja miała miejsce w państwach
zachodnich szczególnie pod koniec XX wieku. Dokonując charakterystyki zjawiska migracji oraz obserwując obecną sytuacje migracyjną Europy warto powołać się na teorię
Castlesa i Millera, którzy przyznają, że migracja globalna nie jest zjawiskiem nowym, gdyż
istnieje od zarania dziejów. Zauważalne są obecnie trendy dotyczą skali, tempa i zakresu
migracji, która może wpływać na kształt całych społeczeństw. Wyżej wymienieni autorzy
2.	K. Karolczak, Uchodźcy i imigranci :prognoza dla Polski i Unii Europejskiej, http://www.pspeuropa.
pl/ekspertyzy/raporty/46-uchodzcy-i-imigranci-prognoza-dla-polski-i-unii-europejskiej, pobrano
20.12.2017 r.
3.	A. Żebrowski, Migracja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, [w:] J. Łaptos
(red.), Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis, „Studia Politologica” 2013, z. XII, s. 45-51.
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wyróżnili cztery tendencje, które kształtują obecną sytuacje i mają bezpośredni wpływ
na politykę rządów krajów przyjmujących imigrantów. Pierwszą z nich jest nasilenie
migracji. Pod względem liczebności migracja jest większa niż kiedykolwiek przedtem. Po
drugie nastąpiło zróżnicowanie tego zjawiska. Współcześni imigranci należą do różnych
kategorii podczas, gdy dawniej przeważały jej określone formy. Po trzecie pojawiła się
tendencja do globalizacji. Migracja zyskuje wymiar globalny i coraz więcej krajów staje
się zarówno źródłem, jak i celem migrantów. Ostatnia z tendencji dotyczy feminizacji
tego zjawiska. Coraz większy odsetek wędrujących stanowią kobiety.
Według opinii Straży Granicznej skala zjawiska nielegalnej migracji do/z Polski wynika
z geopolitycznego położenia naszego kraju, tranzytowego charakteru korytarzy wiodących
przez terytorium Polski. Ponadto długi odcinek lądowy granicy państwa z Federacją
Rosyjską, Białorusią i Ukrainą ułatwia organizację nielegalnej migracji szlakami prowadzącymi w kierunku Azji. Dokonując charakterystyki zjawiska migracji, warto odnieść
się do polityki migracyjnej, która powinna być rozumiana jako całokształt zasad i działań
państwa w odniesieniu do migracji zagranicznych z i do kraju a więc obejmując emigrację
jak i imigrację4. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej w Polsce istnieje dość
krótka tradycja zinstytucjonalizowanego systemu ochrony uchodźców. Pierwsze przejawy
wzmożonego ruchu migracyjnego pojawiły się w Polsce po 1989 r., w wyniku zachodzących zmian społeczno-politycznych w naszym kraju. Zwiększony napływ cudzoziemców
był spowodowany m.in. otwarciem granic, ale również przyjęciem międzynarodowych
standardów dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. W dniu
27 września 1991 r. Polska podpisała Konwencję z 28 lipca 1951 r. dotycząca statusu
uchodźcy (tzw. Konwencja Genewska) oraz protokół dotyczący statusu uchodźcy w nowym Jorku 31 stycznia 1967 r. regulujący zasady traktowania uchodźców, który Polska
ratyfikowała 2 września 1991r.5 Na płaszczyźnie prawa krajowego wymagania te zostały
implementowane do ustawy o cudzoziemcach oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium RP6. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie migracji
w Polsce oprócz regulacji wspólnotowych przyjętych przez Polskę jest:
4.	Założenia programu polityki ludnościowej w Polsce. Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa,
Warszawa 2003,s. 4.
5.	Konwencja z dnia 28 lipca 1951 r. dotycząca statusu uchodźcy (tzw. Konwencja Genewska) , Dz.
U. z 1991 r., nr 119, poz. 515.
6.	NIK, Informacja o wynikach kontroli udzielanie przez organy administracji ochrony cudzoziemcom
przebywającym na terytorium RP, Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 marca 2016 r., s.5.
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– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.7, w której szczególnie art. 52 wskazuje, iż „Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po
terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu”.
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach8,
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP9.
– Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin10.
Niewiadomą stanowi suma osób przebywających nielegalnie poza granicami swojego
kraju11. To przyspieszenie migracji niewątpliwie wymaga wielkiego zaangażowania ze
strony rządów, które muszą sprostać wyzwaniu polegającemu na kontrolowaniu owego
zjawiska. Należy liczyć się z tym, że wyklarowanie odpowiednich działań walki z zagrożeniami związanymi z masową migracją będzie stawać się coraz trudniejsze. Zważając na
skalę zjawiska, obecne czasy śmiało można nazwać „wiekiem migracji”. Dodatkowo jest
wielce prawdopodobne, że tendencja ta utrzyma się lub nawet zwiększy12. Należy jednak
podkreślić, że nielegalna imigracja może wpłynąć na wzrost przestępczości, a w konsekwencji prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwo państwa. Odpowiednio prowadzona
polityka imigracyjna może znacząco wpłynąć na procesy związane z nielegalną imigracją.
Skala zjawiska nielegalnej imigracji jest bardzo trudna do oszacowania ilościowego, ponieważ fakt, że cudzoziemiec przebywa nielegalnie na terytorium RP, świadczy o braku
systemu ewidencyjnego. Ponadto niezależnie od przyczyny nieudokumentowania pobytu
i terminu, w którym imigrant utracił albo nie uzyskał niezbędnego statusu prawnego do
możliwości legalnego pobytu albo nielegalnie przekroczył granicę, zbieraniem i analizą
7.	Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi
zmianami.
8.	Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz. U. nr 128 poz. 1175 z późniejszymi
zmianami.
9.	Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. Dz. U. 0, poz. 1109.
10.	Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin, Dz. U. nr 144, poz. 1043 z późniejszymi zmianami.
11. S. Castles, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011, s. 22-24.
12. Tamże, s. 26.
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danych statystycznych zajmują się różne instytucje. Bardzo ważną kwestię stanowi fakt,
że Polska jest krajem członkowskim układu z Schengen, co uprawnia cudzoziemców
posiadających dokumenty pobytowe do przemieszczania się po całej strefie.

Polska w obliczu migracji
Od kilku lat odnotowujemy rosnącą liczbę cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się w naszym kraju. Widać to wyraźnie w statystykach
Eurostatu, według których Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod
względem liczby wydanych wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla
cudzoziemców z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej). W dniu 26 kwietnia
2017 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła rezolucję Parlamentu Europejskiego z 6
kwietnia br. o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują
wiz na krótkoterminowy pobyt (do 90 dni) w strefie Schengen. Nowe przepisy weszły
w życie 11 czerwca 2017 r. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego
i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego
okresu. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Zniesienie ruchu wizowego to sukces Ukrainy, instytucji europejskich oraz państw
zaangażowanych w proces liberalizacji w niesprzyjającej sytuacji politycznej w Europie
i w obliczu przedłużającego się konfliktu na wschodzie Ukrainy.
Z danych Straży Granicznej wynika, że w okresie luty – maj 2017 r. do Polski przybyło
3,36 mln obywateli Ukrainy. Od czerwca do września było to natomiast 3,65 mln osób
(w tym 644 tys. w ramach ruchu bezwizowego)13. Zauważalny jest więc nieznaczny 9-proc.
wzrost – o 290 tys. osób. Obywatele Ukrainy przyjeżdżający w ramach ruchu bezwizowego
mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich
dokumentów do realizacji tego celu np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. Aktualnie ważne zezwolenia uprawniające do pobytu w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) posiada ok. 140
tys. obywateli Ukrainy. Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić właśnie obywatele Ukrainy,
którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków. Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu
zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie
pobyt czasowy), którzy złożyli odpowiednio o 108 i 104 proc. więcej wniosków. Ponadto,
13.	
Ruch bezwizowy z Ukrainą, brak wzrostu dynamiki migracyjnej, https://udsc.gov.pl/ruch-bezwizowy-z-ukraina-brak-wzrostu-dynamiki-migracyjnej, pobrano 18.12.2017 r.
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najczęściej o zezwolenia na pobyt ubiegali się obywatele Wietnamu i Chin. Do końca
września 2017 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej) złożyło nieco ponad 4 tys. cudzoziemców, w tym blisko 3 tys.
obywateli Rosji. Niemal wszyscy wnioskodawcy (92 proc.) pochodzili z państw należących do byłego ZSRR (głównie: Rosja, Ukraina, Tadżykistan, Armenia, Gruzja, Białoruś,
Kirgistan). Niezmiennie najwięcej wniosków zostało złożonych na przejściu granicznym
w Terespolu. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. widoczny jest spadek liczby
osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce prezentuje to tabela 1.
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12 322

2 097
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Ukraina

Źródło: Urząd do spraw cudzoziemców, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/top5-ochrona-miedzynarodowa, pobrano 20.12.2017 r.
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Razem

2011

4 795
1 082
45

147

0

pozostałe

Gruzja

2014

2009
5726
4214
36

50

1

Rosja

2010

2008
7754
71
40

43

Tadzikistan

679

2007
31
55

Armenia

10 048

Obywatel

9239

Tabela 1. Liczba osób, które w latach 2007-2017 złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP. najliczniejsze obywatelstwa) – stan na dzień
1.05.2017.
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W odniesieniu się do ilości wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej
w RP tylko 1734 osoby (tabela 2) uzyskały decyzję o nadaniu statutu uchodźcy co
skutkuje uzyskaniem prawną podstawą do przebywania tych osób na terytorium RP.
Nasuwa się zatem pytanie czy pozostałe osoby pozostały na swoim terytorium, czy też
podjęły próbę pozostania na terytorium RP bez legalizacji swojego pobytu lub podjęły
próbę przedostania się dalej do Europy traktując Polskę jedynie jako kraj tranzytowy.
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0
16
82

1

2011
82
0
19

0
8
129

16

2010
42
0
19

0
15

OGÓŁEM:

186

5

2009
100
0
20

0

Pozostałe

4

1

2008
129
0
14

104

Bez obywatelstwa

116

Irak

28

Białoruś

0

Syria

3

Rosja

5

Obywatelstwo

2007

Tabela 2. Liczba osób, w stosunku do których Szef UdSC w latach 2007-2017 wydał
decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w RP (najliczniejsze obywatelstwa) –
stan na dzień 1.05.2017.

Źródło: Urząd do spraw cudzoziemców, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/top5-ochrona-miedzynarodowa, pobrano 20.12.2017 r.

Poddając analizie ruchy migracyjne w państwach UE to w 2015 r. największą liczbę
imigrantów ogółem przyjęły Niemcy (1 543,8 tys.), a następnie Zjednoczone Królestwo
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(631,5 tys.), Francja (363,9 tys.), Hiszpania (342,1 tys.) i Włochy (280,1 tys.). Największą
liczbę emigrantów w 2015 r. odnotowały Niemcy (347,2 tys.), a w dalszej kolejności Hiszpania (343,9 tys.), Zjednoczone Królestwo (299,2 tys.), Francja (298 tys.) i Polska (258,8
tys.). W 2015 r. ogółem w 17 państwach członkowskich UE odnotowano wyższy poziom
imigracji niż emigracji, natomiast w takich krajach jak Bułgaria, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Polska, Portugalia, Rumunia, Łotwa i Litwa, liczba emigrantów
przekroczyła liczbę imigrantów14. Imigracja do UE-28 z państw nie będących członkiem
sojuszu wyniosła 2,7 mln w 2015 r. Nielegalne przekraczanie granic odbywa się w głównej
mierze przy udziale zorganizowanych grup przestępczych. Organizują one transport na
wszystkich etapach podróży, tymczasowe schronienie w państwach tranzytowych, a także
niejednokrotnie podrobione lub przerobione dokumenty. Jedynie nieliczni migranci
podejmują próbę indywidualnego i samodzielnego dotarcia do kraju docelowego.
Główne zidentyfikowane szlaki przerzutu nielegalnych migrantów drogą lądową to:
– Rosja – Estonia – Łotwa – Litwa – Polska – pozostałe kraje Europy Zachodniej
(tzw. szlak nadbałtycki);
– Rosja – Ukraina/Białoruś – Polska – Niemcy – pozostałe kraje Europy Zachodniej;
– Syria i Irak – Turcja – Grecja – Macedonia – Serbia – Chorwacja – Węgry –
Austria –Słowacja – Czechy – Polska i dalej do Niemiec, Szwecji lub Finlandii
(tzw. szlak bałkański).
Dodatkowo na szeroką skalę i ze zmiennym natężeniem wykorzystywane są szlaki
lotnicze z różnymi konfiguracjami połączeń. Cudzoziemcy przylatujący do Polski lub
innego kraju należącego do Układu Schengen usiłują przekroczyć granicę na podstawie
wyłudzonych polskich wiz, sfałszowanych dokumentów (polskich i unijnych), jak
również na podstawie dokumentów należących do innych osób. W 2016 roku zatrzymano łącznie 7566 osób, które wbrew przepisom przekroczyły granicę państwową
lub usiłowały ją przekroczyć zostało to zaprezentowane w tabeli 3. Oznacza to wzrost
o 8,4% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy zatrzymano 6979 osób tabela 4. W tej liczbie
było 6683 obywateli państw trzecich15, czyli o 7,5% więcej niż w roku 2015 (6217)16.
14.	
Eurosat Statuistics Explained, Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl,
pobrano 10.09.2018 r.
15.	Obywatel państwa trzeciego oznacza każdą osobę, która nie jest obywatelem UE, w tym bezpaństwowców.
16. Dane w nawiasach dotyczą 2015 r.
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Tabela 3. Liczba osób, które wbrew przepisom przekroczyły granicę państwową lub
usiłowały ją przekroczyć w roku 2016.

Źródło: KG SG, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 rok. Biuletyn Informacji Publicznej
MSWiA.

Na kierunku do RP ujęto 5310 obywateli państw trzecich (o 9% więcej niż w roku
2015, kiedy zatrzymano ich 4873). Na kierunku z RP ujęto 1373 (o 2,2% więcej niż
w 2015 roku: 1344) obywateli państw trzecich.
Tabela 4. Liczba osób zatrzymanych w związku z dokonaniem lub usiłowaniem
przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom na poszczególnych
odcinkach granicy.

Źródło: KG SG, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 rok. Biuletyn Informacji Publicznej
MSWiA.
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W 2016 r. najpowszechniejszą odnotowaną metodą przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom (zarówno na kierunku „do”, jak i „z” RP) wśród cudzoziemców
było dokonanie lub usiłowanie przekroczenia granicy państwowej na podstawie sfałszowanego dokumentu: 2286 (czyli 33% ogółu przypadków), w tym na podstawie
wyłudzonego dokumentu: 1502. Drugą najpowszechniejszą metodą było przekraczanie granicy bez dokumentów (ujawniono 1391 takich przypadków, czyli 20% ogółu).
Jak wynika z powyższych statystyk zjawisko migracji jest procesem stale rosnącym
i pomimo podejmowania starań mających na celu przeciwdziałanie ruchom migracyjnym współczynnik stale wzrasta.

Problem migracji jako jeden z czynników zagrożenia
bezpieczeństwa państwa – wyniki badań
Diagnoza obszarów problemowych w aspekcie poczucia zagrożenia wynikającej z sytuacji napływu migrantów wymagała przeprowadzenia badań ankietowych wśród
społeczeństwa, w tym zamieszkującego tereny przygraniczne. W badaniu łącznie wzięło udział 150 osób. W celu możliwości zastosowania analizy porównawczej połowę respondentów stanowili mieszkańcy terenów przygranicznych. Kwestionariusz ankiety
składał się z 10 pytań dotyczących informacji ogólnych na temat ankietowanych (wiek,
wykształcenie, stanowisko, miasto zamieszkania) oraz świadomości ankietowanych na
temat zagrożeń wynikających z napływu migracji. W niniejszym artykule, ze względu
na ograniczone możliwości szczegółowej analizy prowadzonych badań, odniesiono się
jedynie do wybranych wyników. Jedno z pytań w kwestionariuszu ankiety dotyczyło
ilości zamieszkania migrantów w jego okolicy. Odpowiedzi udzielane przez osoby
zamieszkujące tereny przygraniczne oraz pozostałe przedstawia Rys. 1.
Zgodnie z prezentowanymi wynikami respondenci zamieszkujący tereny przygraniczne wykazali mniejszą ilość zamieszkiwania ich terenu przez migrantów. Być
może jest to spowodowane sytuacją ekonomiczna oraz otwartością rynku pracy na
obcokrajowców. Następne pytanie odnosiło się do nasilenia zagrożeń w tym braku
poczucia bezpieczeństwa ze względu na zamieszkujących migrantów. W kwestionariuszu określono pięć różnych typów zagrożeń odnoszących się zarówno do aspektów
zagrożenia bezpieczeństwa z udziałem migrantów np. wzrost napadów, zorganizowanych grup przestępczych, kradzieży, wprowadzania na rynek towarów akcyzowych,
tworzenie się enklaw zamieszkujących przez migrantów). Do każdej z przywołanych
procedur określono trzy możliwe odpowiedzi – tak, nie i nie wiem. Wyniki badania
uwzględniają porównanie terenów przygranicznych z pozostałymi Rys. 2
138

Joanna Werner

�����
�����
�����

�����

�����

�����

Rys. 1. Rozkład liczbowy zamieszkania migrantów z uwzględnieniem terenów przygranicznych i pozostałych. Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Rozkład liczbowy typów zagrożeń wynikające z zamieszkania migrantów z uwzględnieniem
terenów przygranicznych i pozostałych. Źródło: opracowanie własne.
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Analiza odpowiedzi udzielnych przez respondentów wskazuje na różnicę w odpowiedziach udzielnych ze względu na obszar zamieszka. W czwartym i piątym z wymienionych zagrożeń, ankietowani zamieszkujący tereny przygraniczne znacznie
częściej odpowiadali „tak” w stosunku do odpowiadających zamieszkujące pozostałe.
Może to świadczyć o zwiększonym zagrożeniu terenów położonych bezpośrednio
przy granicy RP.
Inne z pytań zawartych w ankiecie, dotyczyło wiedzy i świadomości zagrożeń wynikających z obecności migrantów na terytorium RP. Na potrzeby badań ankietowych
wyróżniono trzy grup zagrożeń ( przemyt narkotyków, zagrożenie atakiem terrorystycznym, handel ludźmi) Wśród możliwych odpowiedzi znalazły się: poważne, nie
wielkie oraz nie mam zdania. Odpowiedzi udzielane przez badanych, przedstawia Rys. 3.
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Rys. 3. Rozkład liczbowy świadomości zagrożeń wynikających z obecności migrantów na terytorium
RP. z uwzględnieniem terenów przygranicznych i pozostałych. Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z prezentowanymi danymi osoby zamieszkujące tereny przygraniczne i pozostałe udzielały odpowiedzi „poważne” w przypadku ataku terrorystycznego. Warto
wspomnieć, że statystyki zamieszczone w Raporcie MSW o stanie bezpieczeństwa
w Polsce 2016 oraz Biuletynie statystycznym Straży Granicznej za I półrocze 2017r.
dotyczącym ilości osób, które wbrew przepisom przekroczyły granice państwową
oraz ujawnione przez Straż Graniczna towary pochodzące z przestępstwa nie maja
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tendencji spadkowej. Jak już wcześniej wspomniano, w artykule zaprezentowano
jedynie wybrane wyniki badań ankietowych. Prezentowana analiza miała na celu
przedstawienie obszarów problemowych wynikających z obecności migrantów na
terytorium RP. Do głównych zagrożeń można zatem zaliczyć:
–p
 rzestępczość zorganizowana ( głównie tereny przygraniczne),
– r ozprowadzanie towarów akcyzowych tj. alkohol, papierosy, tytoń,
–o
 bawa przed atakiem terrorystycznym.
Należy zwrócić uwagę, że w badaniach nie brali udziału funkcjonariusze SG oraz
organy odpowiedzialne za wykrywanie i zapobieganie przestępstwom na granicy
państwowej co by mogło zmienić obraz przeprowadzonych badań.

Podsumowanie
Potencjalne zagrożenia, mogące być konsekwencjami kryzysu migracyjnego, mają
bardzo groźne oblicze. Dotyczą zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i narodowego. To właśnie te rodzaje skutków władzom będzie najtrudniej powstrzymać.
Dużą rolę odgrywa tutaj poziom wyszkolenia służb porządkowych i specjalnych, które
odpowiedzialne są za zwalczanie grup przestępczych, nielegalnego przemytu towarów
i rzeczy w tym narkotyków kończąc na handlu ludźmi, który w Polce również funkcjonuje. Masowy napływ nielegalnych imigrantów do Europy niesie ze sobą ryzyko
przedostania się przez granice, wraz z tą grupą terrorystów oraz osób potencjalnie
zagrażających bezpieczeństwu państwa. Organizacja taka jak tzw. Państwo Islamskie
działa w bardzo inteligentny sposób. Wiedząc, że wykrycie ich bojowników będzie
praktycznie niemożliwe, znalazło sposób na zniszczenie Europy od środka. Pomimo, że Polska nie została dotknięta atakiem terrorystycznym jak Francja, Niemcy,
Hiszpania czy Wielka Brytania nie oznacza to, że nie jest obszarem zainteresowań
ugrupowań terrorystycznych i ochrona granicy państwowej powinna być jednym
z podstawowych zadań mających na celu bezpieczeństwa RP.

Streszczenie
Migracja jednym z czynników zagrożenia bezpieczeństwa państwa
W artykule przedstawiono problem migracji jako czynnika wpływającego na bezpieczeństwo państwa. Migracja, będąca zjawiskiem społecznym, politycznym, a także
gospodarczym zawsze towarzyszyła ludzkiemu działaniu. Potencjalne zagrożenia,
mogące być konsekwencjami kryzysu migracyjnego mają bardzo groźne oblicze.
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Dotyczą zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i narodowego. Należy jednak
podkreślić, iż nielegalna imigracja może wpłynąć na wzrost przestępczości, a w konsekwencji prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwo państwa. Odpowiednio prowadzona polityka imigracyjna może znacząco wpłynąć na procesy związane z nielegalną
imigracją. Dużą rolę odgrywa tutaj poziom wyszkolenia służb porządkowych i specjalnych, które odpowiedzialne są za zwalczanie grup przestępczych, nielegalnego
przemytu towarów i rzeczy w tym narkotyków kończąc na handlu ludźmi, który
w Polce również funkcjonuje.
Słowa kluczowe: migracje, zagrożenia, granica, bezpieczeństwo, granica państwowa,
Straż Graniczna.

Summary
Migration is one of the factors threatening the security of the state
The article presents the problem of migration as a factor affecting the security of the
state. Migration, which is a social, political and economic phenomenon, has always
accompanied human action. Potential threats that may be the consequences of the
migration crisis have a very dangerous face. They concern both internal and national security. However, it should be emphasized that illegal immigration may affect
the increase of crime, and consequently lead to the threat of state security. Proper
immigration policy can significantly affect the processes associated with illegal immigration. The level of training of security and special services plays a significant
role here. They are responsible for combating criminal groups, illegal smuggling
of goods and things, including drugs, ending with human trafficking, which also
functions in Poland.
Keywords: migrations, threats, border, security, state border, Border Guard.
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Turystyka atomowa – ku komercjalizacji „mrocznej”
turystyki
Robert Krzemień1

Wprowadzenie
Turystyka pełni wiele funkcji: wypoczynkową (regeneracja sił), poznawczą (pogłębianie znajomości świata) lub specjalistyczną (realizacja zamiłowań)2. Najogólniej
turystykę definiuje się w kategoriach przyjemnego spędzania czasu wolnego, w opozycji do pracy i do rutyny życia codziennego. Kryteria wyboru odwiedzanych miejsc,
to zazwyczaj spodziewane, intensywne i przyjemne doznania angażujące inne zmysły,
niż wrażenia, jakich dostarcza nam codzienność3. Definicja taka więc niekoniecznie
przystaje do coraz bardziej popularnych wśród turystów odwiedzin miejsc makabrycznych i tragicznych, dlatego dziś wskazuje się na potrzebę wyodrębnienia z szerokiego zakresu pojęcia turystyki zjawiska określonego mianem „turystyki śmierci”
i konceptualizacji tego swoistego fenomenu4.
Atrakcyjność turystyczna, to pewien zespół cech, czynników wpływających na rozwój turystyki w określonej destynacji turystycznej (obszarze, regionie, miejscowości)
lub w pojedynczym obiekcie, które wzbudzają zainteresowanie turystów. O atrakcyjności turystycznej decyduje suma walorów turystycznych, sposobu ich zagospodarowania turystycznego oraz dostępność komunikacyjna5. Atrakcyjność turystyczna
może być więc rozumiana jako pewna „siła”, z jaką dane miejsce, obiekt lub zjawisko,
przyciąga odwiedzających lub też jako stopień nasycenia pewnych, wydzielonych
układów przestrzennych, czynnikami, które kreują ową atrakcyjność: wielość i jakość
walorów przyrodniczych, będących pierwotną siłą, warunkującą powstanie i rozwój
turystyki na danym obszarze, stopień zagospodarowania turystycznego, dostępność
komunikacyjna regionu oraz zapewnienie turyście odpowiedniej mobilności w regionie, a także stan (jakość) środowiska przyrodniczego6.
1. Dr Robert Krzemień, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2.	S. Tanaś, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis”
2006, z. 17, s. 85.
3. J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007, s. 16.
4.	A. Ziębińska-Witek, Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, Instytut Badań Literackich, „Teksty
Drugie” 2012, nr 3, s. 174.
5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Warszawa 2005, s. 53.
6. M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, Wrocław 1994, s. 79.
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Z racji wyraźnego subiektywizmu ocen, istotę atrakcyjności turystycznej należałoby widzieć w trzech znaczeniach: atrakcyjności określanej przez różnego rodzaju
klasyfikacje, kategoryzacje, atrakcyjności wynikającej z przyjęcia określonej techniki
oceniania, bądź atrakcyjności będącą wynikiem wyłącznie subiektywnego postrzegania7. Atrakcyjność turystyczna może mieć zatem charakter uniwersalny lub względny8. O uniwersalnym znaczeniu, bądź charakterze, atrakcyjności turystycznej można
mówić wówczas, gdy cechy przyrodnicze, bądź kulturowe, a także oraz wyposażenie
obszaru w infrastrukturę turystyczną, są atrakcyjne dla ogółu turystów, natomiast
w ujęciu względnym atrakcyjność obszaru rozpatrywać należałoby z punktu widzenia
określonych form turystyki. Atrakcje turystyczne są bowiem elementem subiektywnym, a ich obecność na rynku, a zwłaszcza w świadomości potencjalnego turysty,
wymaga odpowiednich zabiegów organizacyjnych i promocji, co jest szczególnie
istotne wobec grup turystycznych mających szczególne nastawienie do odwiedzanych
miejsc czy obiektów9.
Dla nowych rodzajów (form) turystyki, związanych z nowymi motywacjami jej
uprawiania, istotnymi stają się przede wszystkim walory turystyczne, które tworzy
dobro lub zespół dóbr, danych przez naturę, historię lub działalność ludzką, na które
występuje popyt turystyczny10. Kompleksowe współwystępowanie tych czynników
zazwyczaj w pełni zaspokaja potrzeby turystów, a dany obszar czyni atrakcyjnym
turystycznie. Wśród czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej terenu
w rozumieniu tradycyjnym podstawowe znaczenie mają przede wszystkim walory
przyrodnicze, choć coraz bardziej istotnymi stają się są również czynniki kulturowe.
Walory turystyczne, czyli występujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego, są w istocie jedynie walorami potencjalnymi, gdyż
dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się faktycznymi
walorami turystycznymi11.
Mimo podejmowanych prób obiektywizacji procesu waloryzacji zasobów turystycznych, ocena, które zasoby mają największą wartość dla turystów, jest wciąż w dużym
stopniu subiektywna. Dotyczy to zwłaszcza waloryzacji zasobów pozaprzyrodniczych,
7. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Warszawa 2002, s. 36.
8. W. Kurek (red.), Turystyka, Warszawa 2007, s. 24.
9. Z. Kruczek, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Kraków 2011, s. 15.
10. Z. Kruczek, Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2000, s. 12.
11. A. Kowalczyk, Geografia…, s. 105 i nast.
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ponieważ ocena efektów działalności człowieka, zarówno elementów materialnych,
jak i niematerialnych, jest ściśle związana z indywidualnymi odczuciami. Walory
turystyczne należałoby więc postrzegać jako zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są
przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej12.
Zasoby turystyczne, a więc obiektywnie istniejące atrybuty środowiska, stają się
faktycznymi walorami turystycznymi dopiero po dokonaniu ich pozytywnej oceny
przez turystę. W ostatnich latach swoistymi atrakcjami turystycznymi stają się m.in.
obiekty energetyki atomowej, zarówno te wciąż działające, jak i te, które – z różnych
powodów – zaprzestały swego działania. W oparciu o taką waloryzację tworzy się
więc nowa gałąź turystyki, jaka jest turystyka atomowa (jądrowa, nuklearna).

Istota turystyki atomowej jako „mrocznej” turystyki
Od wielu lat coraz bardziej widoczne staje się zainteresowanie odwiedzaniem obiektów lub miejsc związanych z katastrofami. Zostało ono ujęte jako jedna z odrębnych
form uprawiania turystyki, wśród których wyróżnia się „turystykę atomową”13. Turystyka atomowa, zwłaszcza w swej skrajnej postaci, gdy w grę wchodzi odwiedzanie
miejsc naznaczonych śmiercią, wielkich katastrof atomowych, staje się jedną z form
turystyki kulturowej, zwanej dark tourism, czyli „mrocznej” turystyki. Dark tourism,
czyli inaczej tanatoturystyka, zakorzeniona jest głęboko w historii ludzkości, która
przecież niemal „od zawsze” interesowała się tym, co ma związek ze śmiercią14. Ta
poniekąd wciąż kontrowersyjna forma spędzania czasu wolnego, bardzo często postrzegana jest jako negatywny kult śmierci, co jednak dalece rozmija się z prawdą15.
Turystyka do miejsc dokumentujących i upamiętniających śmierć oraz katastrofalne
wydarzenia w wymiarze historycznym, edukacyjnym i dziedzictwa kulturowego,
określana mianem tanatoturystyki lub dark tourism, musi być widziana w szerszym
kontekście turystyki poznawczej, bądź kulturowej16. Rozwój turystyki do miejsc
12. W. Kurek (red.), Turystyka…, s. 24 i nast.
13.	A. Marek, Zamknięta strefa rejonu Czarnobyla jako miejsce destynacji turystów, „Słupskie Prace
Geograficzne” 2011, nr 8, s. 43.
14.	K. Newczyński, Dark tourism – fascynacja śmiercią?, http://www.rynek-turystyczny.pl/artykul/1548/dark-tourism-fascynacja-smiercia.html, pobrano 15.11.2018 r.
15.	
Dark tourism – fascynacja śmiercią?, http://podroze.onet.pl/ciekawe/dark-tourism-fascynacja
-smiercia/7bdt2, pobrano 15.11.2018 r.
16. A. Marek, Zamknięta…, s. 43.
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naznaczonych śmiercią, ma silne umocowanie w kontekście kulturowym, bo siłą
napędową takich wyjazdów jest jakże często odwieczna potrzeba zobaczenia miejsca,
często trudnej do wyobrażenia, tragedii.
Ta ekspansja dark tourism mogła zaistnieć dopiero w XX w., kiedy to powstał
„przemysł turystyczny”, który – wychodząc poniekąd naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu – stworzył szansę zaspokojenia takich potrzeb. Katastrofy stały się dziś
ważnymi wydarzeniami medialnymi, rozbudzając u widzów co najmniej potencjalną
chęć zobaczenia z bliska tego, czym epatuje telewizja i poszukujące sensacji portale
internetowe17. Termin „atomowa turystyka” nie oznacza oczywiście żadnej zorganizowanej, oficjalnej gałęzi turystyki; utworzono go w USA, niejako przy okazji próby
opisania zjawiska zwiedzania miejsc, stanowiących „milowe kamienie” w historii
wykorzystania energii jądrowej. Pod względem liczby takich obiektów żaden kraj
nie może przecież równać się ze Stanami Zjednoczonymi, bo tylko tam można – i to
bez żadnego zagrożenia dla zdrowia – zwiedzać nawet miejsca detonacji bomb jądrowych18. Turystyka atomowa, to zarówno odwiedzanie miejsc ważnych dla historii
wykorzystania energii jądrowej, jak np. miejsca eksplozji pierwszych bomb atomowych, ale też elektrownie – czy to już zamknięte, czy wciąż działające oraz skażone
strefy wokół Czarnobyla i Fukushimy19.
Rozszczepienie atomu było zapewne jednym z najważniejszych odkryć ludzkości,
a wyzwolenie sił ukrytych w atomowym jądrze zapewniło światu potencjalnie doskonałe źródło energii. Początkowo wszelako, co nieuniknione, technologię tę wykorzystano w celach wojennych, ale po tragediach w Hiroszimie i Nagasaki zwiększono
wysiłki, aby za pomocą energii atomowej uwolnić świat od zależności od paliw kopalnych i zapewnić tanią, powszechnie dostępną, energię elektryczną20. Dziś jednakże
symboliczny rysunek atomu – elektrony wirujące wokół atomowego jądra – niegdyś
symbol tryumfu nauki i technologicznego postępu, stał się emblematem śmierci.

17.	J. Hajduk-Nijakowska, W pogoni za sensacją. Kulturowy wymiar mrocznej turystyki (dark tourism),
„Turystyka Kulturowa” 2018, nr 3, s. 42.
18.	
Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
19.	Energia jądrowa i turystyka – czy jedno nie wyklucza drugiego?, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/
energia_jadrowa_i_turystyka_,378/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
20.	G. Ludwig, Czarnobyl: turysta atomowy. Radioaktywna siła przyciągania, http://www.nationalgeographic.pl/ludzie/czarnobyl-turysta-atomowy, pobrano 15.11.2018 r.
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Destynacje turystyki atomowej
Turystyka atomowa wręcz kwitnie w Stanach Zjednoczonych, choć przybiera tam
specyficzną, patriotyczno-historyczną i dydaktyczną formę, a zagospodarowanie
turystyczne bywa wręcz wzorcowe. Przyjeżdżający dziś do Los Alamos miłośnicy
zarówno fizyki, jak i historii drugiej wojny światowej, o infrastrukturę turystyczną
absolutnie nie muszą się martwić, zwiedzać muzea i galerie, a także budynki używane niegdyś przez pracowników projektu „Manhattan”. Atrakcją turystyczną stało
się też miasto Alamogordo, gdzie po raz pierwszy zdetonowano „gadżet”. Tamtejszy
„punkt zero”, ze względu na podwyższone promieniowanie, wprawdzie na co dzień
pozostaje zamknięty, ale dwa razy w roku armia organizuje dla chętnych dni otwarte,
a chętnych, miłośników historii i nauki z całego świata, nie brakuje21. Zwiedzać można
też, na co dzień zamknięty, poligon wojskowy White Sands w stanie Nowy Meksyk
i miejsce zwane Trinity, gdzie 16 lipca 1945 r. została przeprowadzona pierwsza na
świecie próba nuklearna22, dając jedynie przedsmak tego, co czekało niedługo później
japońskie miasta23.
Organizowane są również wycieczki związane z bardziej współczesnymi dziejami
atomu w USA, zwłaszcza do miejsca na pustyni Mojave w stanie Nevada, w którym
dokonano ponad tysiąca doświadczalnych wybuchów nuklearnych, gdzie w czasie
zimnej wojny badano na różne sposoby efekty wybuchów jądrowych24, a ostatnią
eksplozję w atmosferze przeprowadzono w 1962 r., zaś ostatnią podziemną – w 1992 r.
Miejsca wybuchów nuklearnych zapewne najsilniej przemawiają do wyobraźni zwiedzających, ale historię energii jądrowej najpełniej pokazują (częściowo dostępne dla
zwiedzających) Narodowe Laboratorium Oak Ridge i National Atomic Museum
w Albuquerque25. Także laboratorium atomowe w Los Alamos działa do dziś i prowadzi otwarte dla zwiedzających muzeum fizyki i historii broni jądrowej Bradbury
Science Museum, przez wielu znawców tematu uważane za jedno z najlepszych na
21.	M. Gawrońska, Atomowa turystyka, http://wyborcza.pl/piatekekstra/ 1,129155,16305189,Atomowa_turystyka.html, pobrano 15.11.2018 r.
22.	
Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
23.	G. Ludwig, Czarnobyl: turysta atomowy. Radioaktywna siła przyciągania, http://www.nationalgeographic.pl/ludzie/czarnobyl-turysta-atomowy, pobrano 15.11.2018 r.
24. Tamże.
25.	
Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
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świecie, bo oprócz modeli głowic atomowych, rakiet i bomb, można tam zobaczyć
notatki Oppenheimera i ulotki, które Amerykanie zrzucali w Japonii przed użyciem
bomby. Wśród wielu wystaw znajdują się też interaktywne, pozwalające „wcielić się”
w fizyka jądrowego i wykonać proste eksperymenty26.
„Atomowa turystyka” dotyczy także tematycznego zwiedzania elektrowni jądrowych27. Jako atrakcje turystyczne w turystyce atomowej postrzegane są oczywiście
działające elektrownie. Obiekty te, będące przedmiotem jej zainteresowania, były
niegdyś odwiedzane niemal wyłącznie przez naukowców i studentów kierunków
technicznych, ale współcześnie czynią to również turyści, a ofertę zwiedzania deklarują rozliczne biura turystyczne w różnych krajach28. O ile w USA zwiedzenie
działającej elektrowni jądrowej jest praktycznie niemożliwe, ze względu na bardzo
restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w takich obiektach, to w Europie
nie przedstawia większego problemu29. Europejskie elektrownie jądrowe są dostępne
dla zainteresowanych i można zwiedzać je bez żadnego problemu30. Zazwyczaj przy
każdej siłowni działa centrum informacyjne, w którym dla każdej grupy odwiedzających odbywają się pokazy edukacyjne, czy prezentacje dotyczące danego obiektu31.
Do najpopularniejszych takich miejsc należą choćby elektrownie atomowe Jaslovské
Bohunice na Słowacji, Temelin w Czechach, Ignalina na Litwie, Oskarshamn w Szwecji, czy Flamanville we Francji32.
Do specyficznych atrakcji turystycznych, coraz popularniejszych destylacji zorganizowanych wycieczek z całego świata, należą też miejsca tragicznych w skutkach
wydarzeń, zaistniałych zarówno w efekcie błędów człowieka, jak wielka katastrofa
nuklearna z 1986 r. w Czarnobylu, czy dramatycznych zdarzeń naturalnych, jak ka26.	M. Gawrońska, Atomowa turystyka, http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,16305189, Atomowa_turystyka.html, pobrano 15.11.2018 r.
27.	Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
28. A. Marek, Zamknięta…, s. 43.
29.	
Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
30.	
Energia jądrowa i turystyka – czy jedno nie wyklucza drugiego?, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/
energia_jadrowa_i_turystyka_,378/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
31.	Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
32. A. Marek, Zamknięta…, s. 43.
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tastrofa nuklearna z 2011 r. w Fukushimie33. W efekcie pojawiały się także, mocno
kontrowersyjne, pomysły zagospodarowania miejsc ludzkiej tragedii, nastawione
na turystykę masową. W Europie najgłośniejszym miejscem, związanym z energią
jądrową, jest oczywiście Czarnobyl. Dziś także bez żadnego problemu można znaleźć
oferty wycieczek po samej, zamkniętej już elektrowni, czy pobliskim mieście Prypeć34.
Czarnobylską Strefę Zamkniętą niewątpliwie można zaliczyć do atrakcji turystycznych, ponieważ budzi zainteresowanie tysięcy turystów. Jest ona dziełem człowieka
i miała służyć produkcji energii elektrycznej, jednakże – w wyniku katastrofy – stała
się miejscem opuszczonym, w którym z czasem zaczęła rządzić przyroda35. Dziś
stanowi ona coraz ważniejszą atrakcję, pomimo dysonansu, jaki wiąże się z procesem
postępującej turystycznej komercjalizacji tego trudnego dla Ukrainy dziedzictwa.
Raporty wielu organizacji międzynarodowych, takich jak Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), czy Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO), stwierdzają, że Czarnobyl jest miejscem w pełni bezpiecznym, jeśli chodzi
o promieniowanie, które w wielu miejscach na świecie, gdzie żyją ludzie bez wzrostu
zachorowalności, bywa znacznie wyższe36. Gwarantowane bezpieczeństwo radiacyjne
stwarza dziś możliwość eksploracji wydzielonej strefy, obejmującej Czarnobyl i sąsiadujące z elektrownią miasto Prypeć, będące jeszcze w latach dziewięćdziesiątych
miejscem zupełnie odizolowanym od jakiejkolwiek działalności turystycznej37.
Mimo wielu stereotypów, które narosły wokół skutków awarii reaktora w Czarnobylu, od lat widać coraz większe zainteresowanie turystyczne „zamkniętą strefą”.
Pierwsza propozycja wyjazdów o charakterze turystycznym do „zamkniętej strefy”
ukazała się w ofercie biura „Czarnobylinterinform” już w 2000 r.38, zaś od roku 2002
organizowane są masowe wycieczki turystyczne do niegdysiejszej strefy izolacji, w tym

33.	K. Landowski, Tanatoturystyka czyli dark tourism, http://tropster.pl/tanatoturystyka/, pobrano
15.11.2018 r.
34.	
Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
35.	Z. Kruczek, Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji w strefie zamkniętej, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 473, s. 319.
36.	
Czarnobyl jako atrakcja turystyczna, http://tropster.pl/czarnobyl-jako-atrakcja-turystyczna/, pobrano 15.11.2018 r.
37. A. Marek, Zamknięta…, s. 43.
38. Tamże.
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do samej elektrowni39, choć po raz pierwszy turystów do zamkniętej wcześniej strefy
wpuszczono oficjalnie dopiero w roku 200440. W 2011 r. Czarnobylska Strefa Zamknięta została otwarta dla wszystkich chętnych turystów41, choć nadal zdecydowana
większość osób wjeżdżających do Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej, to turyści przybywający w grupach zorganizowanych. Sam Czarnobyl natomiast, miasto, w którym
doszło do największej na świecie awarii elektrowni atomowej, został przez władze
Ukrainy ogłoszony atrakcją turystyczną42. Oferty wyjazdu do Czarnobyla, zarówno
polskich, jak i ukraińskich biur podróży, są bardzo zbliżone. Dziś uczestnicy wycieczek
mają możliwość przyjrzenia się katastrofalnym skutkom nieudanego eksperymentu
naukowców z elektrowni atomowej, sprawdzenia na aparaturze pomiarowej (licznikach Geigera-Müllera) siły promieniowania w różnych miejscach strefy, jak również
obserwacji niemal wszechobecnej dzikiej przyrody – bo ta ponad dwudziestoletnia
izolacja od działalności człowieka wpłynęła na bujny rozwój przyrody43.
Przejazd przez „zamkniętą strefę”, określany mianem „Czarnobyl Tour”44, umożliwia ujrzenie najważniejszych miejsc, związanych z jedną z największych katastrof
ekologiczno-technologicznych w dziejach ludzkości45. Najważniejszym z punktów
programu każdej niemal wycieczki jest zobaczenie na własne oczy elektrowni jądrowej, a dokładnie feralnego reaktora nr 4. Dla większości przyjeżdżających satysfakcjonującym jest zrobienie choćby kilku zdjęć sarkofagu przykrywającego reaktor, jednak
u niektórych pozostaje z pewnością niedosyt, gdyż chcieliby zbliżyć się do reaktora,
a może nawet znaleźć się we wnętrzu elektrowni. Oczywiście istnieje taka możliwość,
lecz wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a grupa turystów nie może być zbyt liczna.
Niemal obowiązkowym punktem każdej wycieczki jest wizyta w mieście Prypeć, zało39.	T. A. Olszański, Ukraina w cieniu Czarnobyla. Trzydzieści lat po katastrofie, https://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-22/ukraina-w-cieniu-czarnobyla-trzydziesci-lat-pokatastrofie, pobrano 15.11.2018 r.
40.	
Atomowa turystyka, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/atomowa_turystyka,425/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
41. Z. Kruczek, Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji w strefie zamkniętej…, s. 320.
42.	G. Ludwig, Czarnobyl: turysta atomowy. Radioaktywna siła przyciągania, http://www.nationalgeographic.pl/ludzie/czarnobyl-turysta-atomowy, pobrano 15.11.2018 r.
43. A. Marek, Zamknięta…, s. 43.
44.	A. Stanek, Mroczna turystyka, czyli zarabianie na fascynacji śmiercią, https://www.money.pl/
galerie/artykul/mroczna-turystyka-czyli-zarabianie-na,0,0,2200832.html, pobrano 15.11.2018 r.
45. A. Marek, Zamknięta …, s. 43.
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żonym w 1970 r. i nazwanym tak samo, jak przepływająca nieopodal rzeka. Miasto to,
położone w odległości zaledwie jednego kilometra od elektrowni jądrowej, miało być
nowym domem dla jej pracowników i ich rodzin. Było to, na ówczesne czasy, wręcz
wzorowe socjalistyczne miasto, z architekturą charakterystyczną wszystkim niemal
krajom bloku wschodniego. Jego budowa była realizacją utopijnej wizji miasta, gdyż
w latach 80. ubiegłego wieku było to jedno z najbogatszych miast w byłym ZSRR, co
wciąż doskonale widać, pomimo upływu trzydziestu lat i postępującego niszczenia46.
Czarnobyl jest, i pewnie zawsze już będzie, miejscem destynacji specyficznej grupy
turystycznej, mającej na uwadze z jednej strony pewne doznania, wrażenia, refleksje,
czy upamiętnienie katastrofy, zaś z drugiej dociekliwość, wynikającą z wielkiej rozbieżności danych, przekazywanych przez różne środowiska naukowe i ekologiczne47.
Władze Ukrainy coraz wyraźniej traktują „zamkniętą strefę” jako czynnik bardzo
mocno przyciągający turystów, a więc obiekt o charakterze typowo komercyjnym.
Nasilenie turystyki masowej pozbawia jednak to miejsce pewnej mistyki, a same wycieczki charakteru refleksyjnego, związanego z upamiętnieniem jednej z największych
katastrof drugiej połowy XX wieku48. W mieście Prypeć, wysiedlonym po awarii
w czarnobylskiej elektrowni, pojawił się pomysł zbudowania szklanych tuneli, które
miałyby służyć do bezpiecznego zwiedzania miasta, ale miały tam także pojawić się
restauracje, a nawet dyskoteka. Na szczęście – na razie – na projekcie się skończyło49.
Również katastrofa w Fukushimie, do której doszło 11 marca 2011 r. w wyniku trzęsienia ziemi u wybrzeży Honsiu i które spowodowało powstanie niszczycielskiej fali
tsunami50, tak przecież nieodległa w czasie, znalazła się już w ofercie atrakcji turystyki
atomowej. Pierwsze wycieczki do strefy najbliżej przylegającej do zniszczonej elektrowni, były co prawda oddolną inicjatywą okolicznych mieszkańców, wysiedlonych
po katastrofie, by pokazać miejsca swego niegdysiejszego zamieszkania, do których nie
46.	
Czarnobyl jako atrakcja turystyczna, http://tropster.pl/czarnobyl-jako-atrakcja-turystyczna/, pobrano 15.11.2018 r.
47.	R. Tomala, Czarnobyl – „promieniotwórczy” przykład turystyki ekstremalnej?, [w:] R. Machowski,
M. A. Rzętała (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 11, Sosnowiec 2010,
s. 109 i nast.
48. A. Marek, Zamknięta…, s. 45.
49.	K. Landowski, Tanatoturystyka czyli dark tourism, http://tropster.pl/tanatoturystyka/, pobrano
15.11.2018 r.
50.	
Fukushima - nowa japońska atrakcja turystyczna?, http://www.travelmaniacy.pl/artykul,fukushima_-_nowa_japonska_atrakcja_turystyczna-,3971,1,0.html, pobrano 15.11.2018 r.
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mogą powrócić, ale już wkrótce pojawiły się, cieszące się dużą popularnością, oferty
zorganizowanych wycieczek, nastawionych już na turystykę masową51. Bezpośrednio
po awarii w Fukushimie amerykańskie media donosiły o wręcz gwałtownym wzroście
zainteresowania tym rodzajem turystyki52. Elektrownia w Fukushimie zapewne stanie
się więc atrakcją turystyczną Japonii. Fukushima będzie jednak także ostrzeżeniem
dla przyszłych pokoleń. Sami Japończycy proponują, by Fukushima była w przyszłości
nie tyle miejscem do zwiedzania, ale miejscem, które nie pozwoli zapomnieć o katastrofie z 2011 roku53. Grupa naukowców z Japonii zamierza zbudować na terenach
obok elektrowni Fukushima miasteczko edukacyjne54, które może stać się zarówno
kolejną „atrakcją” turystyczną, jak i swoistym ostrzeżeniem przed konsekwencjami
niekontrolowanego rozwoju naszej cywilizacji.
W naszym kraju obawy o przyszłość turystyki należały do najpoważniejszych wątpliwości, formułowanych po wskazaniu trzech potencjalnych lokalizacji pierwszej
polskiej elektrowni jądrowej; dwie z nich, tj. Gąski i Choczewo, leżą nad samym
Bałtykiem, trzecia, czyli Żarnowiec, w niewielkiej odległości od morza. Są to więc
miejsca, w których życiu turystyka odgrywa znaczącą rolę. Środowiska sceptyczne
wobec energetyki jądrowej twierdziły jednoznacznie, że elektrownia całkowicie odstraszy turystów nie tylko z najbliższej okolicy, ale nawet z całego regionu, co mogłoby
oznaczać poważne straty finansowe dla samorządów i dla mieszkańców. Doświadczenia innych krajów wskazują jednak, że turystyka w sąsiedztwie obiektów energetyki
jądrowej rozwija się co najmniej nie gorzej, niż gdzie indziej55.
Polski projekt jest o tyle unikalny w skali europejskiej, że zakłada budowę siłowni
jądrowej od zera, w miejscu z dużym potencjałem turystycznym, nad brzegiem morza.
Elektrownia jądrowa w czasie eksploatacji jest obiektem bardzo mało uciążliwym dla
środowiska naturalnego i dla otoczenia, bo nie emituje zanieczyszczeń i nie generuje dużego natężenia ruchu kołowego lub kolejowego. Teren samej siłowni nie jest
51. J. Hajduk-Nijakowska, W pogoni…, s. 48.
52.	
Energia jądrowa i turystyka – czy jedno nie wyklucza drugiego?, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/
energia_jadrowa_i_turystyka_,378/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
53.	
Fukushima – nowa japońska atrakcja turystyczna?, http://www.travelmaniacy.pl/artykul,fukushima_-_nowa_japonska_atrakcja_turystyczna-,3971,1,0.html, pobrano 15.11.2018 r.
54.	K. Landowski, Tanatoturystyka czyli dark tourism, http://tropster.pl/tanatoturystyka/, pobrano
15.11.2018 r.
55.	
Energia jądrowa i turystyka – czy jedno nie wyklucza drugiego?, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/
energia_jadrowa_i_turystyka_,378/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
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rozległy, bo – razem ze strefą ograniczonego użytkowania – zajmuje zaledwie kilka
kilometrów kwadratowych. Poza tym obszarem nie ma żadnych ograniczeń, również
w turystyce56. Współistnienie energetyki jądrowej i turystyki jest możliwe bez szkody
dla któregokolwiek z sektorów. Potwierdzają to doświadczenia krajów, w których od
lat funkcjonują obiekty jądrowe. Na świecie funkcjonują setki reaktorów jądrowych
w kilkudziesięciu krajach, a wiele z nich umiejscowionych jest w regionach bardzo
atrakcyjnych turystycznie. Elektrownie funkcjonują bezpiecznie także na obszarach
znajdujących się na liście UNESCO, w pobliżu uzdrowisk, czy kąpielisk, wyróżnionych
środowiskowym certyfikatem blue flag, nadawanym obiektom spełniającym najwyższe
kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz
prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych57.

Motywacje „atomowych” turystów
Rajskie plaże, czy luksusowe kurorty, to dziś niewystarczające atrakcje turystyczne.
W czasach, gdy dysponując odpowiednimi środkami można dotrzeć w każde niemal
miejsce Ziemi, aby wyzwolić w turystach adrenalinę, potrzeba nowych, ekstremalnych
doznań. Stąd rosnąca popularność tzw. dark tourism, czyli mrocznej turystyki. Choć
zwiedzanie miejsc związanych ze śmiercią i tragedią, zwane również tanatoturystyką,
nie jest nowym zjawiskiem, to obecnie branża turystyczna widzi w nim szansę na
większy zarobek, stąd coraz bardziej egzotyczne oferty wycieczek58. Zastanawiająca jest oczywiście motywacja osób uczestniczących w tego rodzaju wycieczkach59.
Z pewnością najważniejsza jest sama ciekawość miejsca, co do bezpieczeństwa którego
spierało się i nadal spiera wiele organizacji naukowych i ekologicznych. Niektórzy turyści odwiedzają tę strefę jako miejsce tragicznych wydarzeń, związanych ze śmiercią
wielu osób uczestniczących w akcji ratowniczej.
Jeżeli turyści jadą tam, aby poszerzyć swą wiedzę o elektrowniach, czy też tej konkretnej elektrowni, wówczas realizują oni te motywy, które przypisane są turystyce
atomowej. Osoby, które interesują się opuszczonymi miejscami, choćby takimi, jak
56. Tamże.
57.	
Elektrownia jądrowa nie jest zagrożeniem dla turystyki, https://energetyka.wnp.pl/elektrownia-jadrowa-nie-jest-zagrozeniem-dla-turystyki,239850_1_0_0.html, pobrano 15.11.2018 r.
58.	A. Stanek, Mroczna turystyka, czyli zarabianie na fascynacji śmiercią, https://www.money.pl/
galerie/artykul/mroczna-turystyka-czyli-zarabianie-na,0,0,2200832.html, pobrano 15.11.2018 r.
59. A. Marek, Zamknięta…, s. 43.
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miasto Prypeć, wiązać należałoby także z turystyką industrialną, czyli urban exploration. Odbywa się tam również po części turystyka przyrodnicza, bo strefa zamknięta
jest rajem dla miłośników obcowania z naturą, fotografów dzikich zwierząt. Od momentu ewakuacji wszystkich mieszkańców w promieniu 30 kilometrów od elektrowni, natura rozpoczęła bowiem swoją ekspansję, odbierając to, co wcześniej należało
do ludzi60. Istnieje coś, co przyciąga ludzkość na miejsca wręcz niewyobrażalnych
katastrof; zwłaszcza skutki katastrof atomowych budzą w XXI w. specyficzny rodzaj
fascynacji, a turystyka atomowa generuje duże dochody w niektórych regionach
świata61. Spora część motywów, wpływających na większe zainteresowanie tanatoturystyką, może być postrzegana jako niemoralna, nieakceptowana, a co najmniej
wzbudzająca kontrowersje62.

Podsumowanie
Atrakcje turystyczne są zapewne najważniejszym elementem gospodarki turystycznej, jako sektora gospodarki, bowiem stymulują zainteresowanie odbyciem podróży
do miejsca docelowego oraz zapewniają zadowolenie odwiedzających te miejsca. Są
one więc specyficznym „magnesem”, przyciągającym turystów do regionu, a zarazem pobudzającym popyt na inne usługi turystyczne. Atrakcje turystyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu geografii ruchu turystycznego, bo umożliwiają
identyfikację miejscowości i regionów, określają ich tożsamość i wizerunek, tworząc
z nich „produkt” turystyczny. Oprócz naturalnych atrakcji turystycznych, związanych
z fizycznymi elementami środowiska naturalnego, funkcjonują na tym rynku dzieła
stworzone przez człowieka, choć pierwotnie w zupełnie innym celu, niż przyciąganie
turystów, które jednakże z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie. Atrakcje
oparte na dziedzictwie kulturowym są autentyczne, przez co nabierają dużej wartości
i ładunku emocjonalnego. Zupełnie inny charakter mają miejsca zaprojektowane
i zbudowane od podstaw jako atrakcje turystyczne63. Miejsca takie pozostawione
powinny być, co najmniej po części, w oryginalnym stanie, bądź ewentualnie zabez60.	
Czarnobyl jako atrakcja turystyczna, http://tropster.pl/czarnobyl-jako-atrakcja-turystyczna/, pobrano 15.11.2018 r.
61.	
Energia jądrowa i turystyka – czy jedno nie wyklucza drugiego?, http://poznajatom.pl/poznaj_atom/
energia_jadrowa_i_turystyka_,378/type:ajax/, pobrano 15.11.2018 r.
62. S. Tanaś, Tanatoturystyka…, s. 96.
63. Z. Kruczek, Czarnobyl…, s. 319.
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pieczone, ale na pewno nie przekształcane w masowe atrakcje, kolejną formę rozrywki.
Coraz silniej pojawia się także ekonomiczny wymiar dark tourism, co budzić może
pewne moralne wątpliwości w kwestii komercyjnego wykorzystania ludzkiej tragedii
i śmierci. Jednakże jakakolwiek ocenę tych zjawisk i odpowiedź na pytanie, dlaczego
coraz chętniej i coraz częściej odwiedzamy miejsca związane ze śmiercią, musi być
udzielona indywidualnie przez każdego z turystów.

Streszczenie
Turystyka atomowa – ku komercjalizacji „mrocznej” turystyki
Jedną z nowych form dark tourism, obecną już od kilkunastu lat na rynku turystycznym, jest turystyka atomowa. Jej rozwój wiąże się z rozwojem energetyki atomowej,
a zwłaszcza z katastrofami, do jakich doszło w tych elektrowniach u schyłku XX w.
i na początku XXI w. One też są głównymi miejscami podróży „atomowych” turystów.
Dziś jest to jednej z najszybciej rozwijających się segmentów światowego rynku turystyki. Mimo wysokiego tempa rozwoju, ta forma turystyki nie jest wciąż powszechnie
akceptowana i budzi poważne kontrowersje natury moralnej.
Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, mroczna turystyka, tanatoturystyka,
turystyka atomowa.

Summary
Atomic tourism - towards the commercialization of “dark” tourism
One of the new forms of dark tourism, present for over a dozen years on the tourist
market, is nuclear tourism. Its development is related to the development of nuclear
energy, and especially to the catastrophes that occurred in these power plants at the
end of the twentieth century and at the beginning of the 21st century. They are also the
main places of the journey of “atomic” tourists. Today, it is one of the fastest growing
segments of the global tourism market. Despite the high pace of development, this
form of tourism is still not widely accepted and raises serious moral controversies.
Keywords: tourist attractiveness, dark tourism, tanatotourism, atomic tourism.
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Aspekt ogólny logistyki zaopatrzenia szpitalnego
Łukasz Zwoliński1

Wprowadzenie
Rozpatrując pozycję i rolę logistyki zaopatrzenia szpitalnego, należy na wstępie dokonać próby zdefiniowania samego pojęcia ,,szpitala’’ zarówno w rozumieniu przepisów
ustawowych jak i w ogólnie zakorzenionej świadomości społeczeństwa, naświetlić
podstawowe zadania i cele jego działalności. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, definiuje pojęcie szpitala jako: ,,szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne’’. W ujęciu R. Jachowicza szpital jest zakładem opieki zdrowotnej
odznaczający się stałą gotowością do przyjęcia i umieszczenia w nim pacjenta, jak również zapewniający przebywającemu w nim pacjentowi całodobowej, wszechstronnej
oraz kwalifikowanej opieki medycznej, poprzez prowadzoną obserwację, rozpoznanie,
pielęgnowanie i leczenie3. Szpital jest miejscem od którego my jako świadczeniobiorcy usług medycznych, ale i płatnik, oczekujemy udzielenia specjalistycznej pomocy
w trybie pilnym (stan zagrożenia życia) lub planowym adekwatnej do stanu naszego
zdrowia. Szpitale mocą ustawy ,,o działalności leczniczej’’ są zobowiązane do udzielania
świadczeń szpitalnych stosownie do możliwości zasobowych oraz potrzeb pacjentów.
Przytoczona ustawa o działalności leczniczej precyzuje: ,,świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu,
leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem
zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin4.
Głównym zadaniem szpitali jest zapewnienie całodobowego, kompleksowego leczenia, opieki medycznej, pielęgnacyjnej oraz logistycznej pacjentom, których stan
zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego tego wymaga. Zapewnienie efektyw1. Dr Łukasz Zwoliński, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2.	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. nr 112, poz. 654 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o działalności leczniczej.
3. R. Jachowicz, Zarys technologii współczesnego szpitala, Warszawa 1970, s. 23.
4. Ustawa o działalności leczniczej.
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ności i dostępności różnorodnych usług wspomagających procesy leczenia szpitalnego jest w dużej części uzależnione od szeroko rozumianej logistyki. ,,Logistyka jest
interdyscyplinarną dziedziną wiedzy (oprócz własnego dorobku korzysta ona z nauk
technicznych, wojskowych, matematycznych, ekonomicznych w tym o zarządzaniu),
której przedmiotem badań są prawidłowości i zjawiska występujące podczas przepływu dóbr i informacji na całej długości łańcucha dostaw’’5. W interpretacji prof.
E. Gołembskiej: ,,Logistyka to proces zarządzania całym łańcuchem dostaw’’6, w tym
przypadku określenie ,,łańcuch dostaw’’ jest pojmowane jako działalność związana
z przepływem produktów oraz usług od jego oryginalnego źródła, poprzez występujące wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której zarówno produkty jak i usługi
są konsumowane przez ostatecznego klienta7. Logistyka szpitalna stanowi natomiast
proces planowania, sterowania oraz kontroli procesów dostarczania towarów potrzebnych do realizacji świadczeń medycznych8. ,,Według Piepera podstawowym
zadaniem logistyki szpitalnej jest zagwarantowanie niezakłóconego funkcjonowania
podstawowych jednostek szpitalnych (oddziałów, laboratoriów) poprzez dostawy posiłków, leków, produktów medycznych, diagnostycznych, artykułów biurowych, także
zagospodarowanie odpadów medycznych’’9. Do głównych celów logistyki szpitalnej
możemy zaliczyć: sterowanie ruchem pacjentów w sposób umożliwiający efektywne
wykorzystanie zasobów oraz redukcję czasu leczenia i pobytu pacjenta w szpitalu,
zapewnienie niezakłóconych dostaw materiałów medycznych i innych, które są niezbędne w procesie leczenia pacjentów, optymalnych z uwagi na poziom zapasów
i koszty zakupu, a także monitorowanie przepływu materiałów i pacjentów10.
5. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz.1, Warszawa 2010, s. 18.
6. E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, wydanie trzecie, Warszawa 2007, s. 18.
7. Tamże.
8.	Ch. Siepermann., Stand und Entwicklungstendenzen der Krankenhauslogistik in Deutschland,
VFL, Stuttgart 2004, s. 14, [za:] S. Kauf, Logistyka i jej strategiczny wymiar w zarządzaniu w szpitalem, ,,Logistyka’’ 2015, nr 4, s. 7626, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/
send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9038-kauf-logistyka-i-jej-strategiczny, pobrano 30.04.2018 r.
9.	U. Pieper, C. Rockel., M. Wiemann., Revolution in der Krankenhauslogistik, [w:] S. Drauschke, U.
Pieper, Beschaffungslogistik und Einkauf im Gesundheitswesen, Neuwind-Kriftel 2002, s. 266; C.
Drees, Beschaffungsmanagement im Krankenhaus, Hrsg. Deutsches Forum für Krankenhausmanagement, 2003, [za:] S. Kauf, Logistyka …, s. 7626-7627.
10.	A. Gawrońska, Bezpieczne kodowanie, czyli kody kreskowe w służbie pacjentom, „Logistyka” 2008,
nr 1, s. 79 , [za:] S. Kauf, Logistyka …, s. 7627.
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Rola i zadania logistyki zaopatrzenia – aspekt ogólny
Procesy przebiegające w obszarze logistyki zaopatrzenia warunkują możliwość realizacji
zamierzonych celów organizacji, zarówno strategicznych (decyzyjnych), taktycznych,
jak i tych na poziomie operacyjnym (wykonawczym). W opinii prof. A. Szymonika
termin ,,zaopatrywanie’’ w praktyce zamiennie używany z pojęciem ,,zaopatrzenia’’
przedsiębiorstwa, stanowi funkcję o strategicznym znaczeniu ze względu na fakt, że
w jego obszarze możliwe są oszczędności kosztów, tkwią w nim impulsy prorozwojowe
jak również funkcjonują partnerzy mogący uwarunkować postęp11. ,,Logistyka zaopatrzenia odpowiada za dostarczenie materiałów, surowców, półproduktów lub towarów
od dostawców do magazynu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do
miejsc przetworzenia. Głównym celem podsystemu zaopatrzenia jest efektywne i ekonomiczne zaspokajanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. System zaopatrzenia
łączy logistykę dystrybucji dostawców z logistyka produkcji’’12. Do podstawowych
zadań logistyki zaopatrzenia zaliczamy takie działania, jak: sterowanie dostawami,
optymalizację kosztów zaopatrzenia, współpracę z dostawcami, współpracę z innymi
jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie, odbiór i magazynowanie towarów
oraz materiałów, synchronizację procesu dostaw, a także zaspokajanie potrzeb materiałowych13. ,,Znaczenie zaopatrywania w przedsiębiorstwie wynika przede wszystkim
z tego, że warunkuje ono terminowy i rytmiczny przebieg procesów produkcyjnych oraz
z faktu, że z zakupem materiałów wiąże się angażowanie znacznej części środków finansowych przedsiębiorstwa’’14. Podstawowymi skutkami niewłaściwego funkcjonowania
sfery zaopatrzenia w przedsiębiorstwie są występujące głównie zakłócenia w realizacji
procesów produkcyjnych, przede wszystkim przestoje oraz opóźnienia, nadmierny
poziom zapasów nieuzasadnionych bieżącymi potrzebami, wzrost zamrożenia kapitału
w zapasach, wzrost kosztów produkcji spowodowany zakłóceniami w jej przebiegu
oraz niska konkurencyjność15. ,,Zadaniem logistyki zaopatrywania jest pozyskanie
i przygotowanie materiałów do produkcji, jak również sprawna realizacja przepływów
11. A. Szymonik, Logistyka…, s. 98.
12.	Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka_zaopatrzenia, pobrano
30.04.2018 r.
13. Tamże.
14. A. Szymonik, Logistyka…, s. 100.
15.	A. Szymonik, Informatyka jako podstawowy instrument zarządzania logistyką zaopatrywania,
Łódź 2006, s. 10.
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materiałów oraz przyporządkowanych im informacji. Przedmiotem i zadaniem zarządzania logistyką zaopatrywania jest stała koordynacja wymienionych wyżej zadań
zarówno długoterminowych, jak i średnio i krótkoterminowych, na rzecz ich realizacji
zgodnie z celami przedsiębiorstwa i we współdziałaniu z partnerami rynkowymi’’16.
System logistyki zaopatrywania łączy procesy przepływów materiałów oraz informacji
od dostawców funkcjonujących na rynku zaopatrzeniowym do magazynów przedsiębiorstwa17. W tym przypadku możemy mówić o magazynach będących na wyposażeniu
szpitali, zlokalizowanych wewnątrz lub na przylegającym terenie. Ważnym z punktu
widzenia zabezpieczenia logistycznego i stałości dostaw niezbędnych zasobów np. na
oddziały szpitalne są procesy zaopatrywania wraz z utrzymaniem zapasów.
Zaopatrywanie z utrzymaniem zapasów polega na utrzymywaniu w przedsiębiorstwie zapasów w celu pokrycia jego wewnętrznych potrzeb, do zalet zaopatrywania
z utrzymaniem zapasu można zaliczyć: szybkość reakcji systemu logistyki zaopatrywania na popyt sfery produkcji, większą podatność systemu logistyki zaopatrywania na
wahania popytu, opóźnienia dostaw do kooperantów, możliwość obniżenia kosztów
zakupu materiałów ze względu na wielkość zamówienia, natomiast do wad tego sposobu zaopatrywania zaliczamy zwiększone koszty magazynowania i zamrożenia kapitału
w zapasach. ,,Zaopatrywanie zsynchronizowane z produkcją lub użyciem polega na
dostarczaniu materiałów przez dostawcę w terminach i wielkościach wynikających
z harmonogramu produkcji. Materiały są na ogół kierowane bezpośrednio z środków
transportu do stanowisk produkcyjnych. W ten sposób skraca się czas przepływu
materiałów do produkcji. W magazynach zaopatrzeniowych są utrzymywane jedynie niewielkie zapasy, zwane zapasami bezpieczeństwa, stąd koszty magazynowania
i zamrożony w zapasach kapitał są niskie’’18. We wszystkich wdrażanych procesach
logistycznych, w tym również w obszarze zaopatrywania szpitali, nadrzędną rolę
spełnia ,,jakość’’ czyli stopień spełnienia wymagań stron zainteresowanych.
Jakość funkcjonowania sytemu logistyki zaopatrywania możemy określić, jako jego
zdolność do zaspokajania potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa, która jest wypadkową jakości funkcjonowania procesów produkcyjnych, usługowych, transportu, magazynowania, sterowania zapasami, prognozowania popytu, zamówień i informacyjnych19.
16. A. Szymonik, Logistyka…, s. 101.
17. Tamże, s. 102.
18. Tamże, s. 103.
19. Tamże.
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Do czynników kształtujących logistykę zaopatrzenia możemy zaliczyć: charakterystykę
nabywanych towarów: które dotyczącą głównie wymagań w zakresie transportu (środek
transportu, jego wyposażenie), magazynowania (wielkość powierzchni, lokalizacja,
warunki składowania), opakowania (wielkość, materiał), oznakowania (jednostek lub
partii towaru), działalność dostawców: obejmującą ilość, stopień spełnienia wymagań
ilościowych, a także jakościowych odbiorcy, możliwość zapewnienia długiego okresu
współpracy, nastawienie na zacieśnianie współpracy z odbiorcą oraz obustronnego
doskonalenia, działalność konkurentów: głównie ze względu na ilość, lokalizację, zasięg
oddziaływania, źródła zaopatrzenia, potencjał, wykorzystywane rozwiązania logistyczne
w obszarze zaopatrzenia, ograniczenia obrotu poszukiwanym towarem: połączone z koncesjonowaniem, obowiązkiem monitorowania przez jednostki zewnętrzne przepływu
oraz zużycia (leki, substancje szkodliwe dla zdrowia) oraz międzynarodowy przepływ
towarów: głównie z uwagi na występujące różnice wymagań dotyczących transportu
i przechowywania towarów, braku standaryzacji dokumentacji przewozu i składowania,
opóźnień wynikających z niskiej przepustowości przejść granicznych20. Poruszające się
w przestrzeni publicznej organizacje, do których zaliczamy m.in. instytucje pożytku
publicznego (szpitale, szkoły, jednostki mundurowe, uczelnie, urzędy, instytuty badawcze), ale także podmioty komercyjne, są w mniejszym lub większym stopniu uzależnione od logistyki zaopatrzenia (zaopatrywania). Logistyka zaopatrzenia w zależności
od branży, zdolności zasobowych, położenia, realizowanej polityki i celów, obranej
strategii, zapewnia tym podmiotom, zarówno bieżącą jak i długofalową egzystencję
dostarczając właściwy produkt, we właściwej: ilości, stanie, miejscu, czasie, właściwemu
(odpowiedniemu) klientowi, po właściwych kosztach (cenie) wg powszechnie znanej
zasady 7 W. Logistyka zaopatrzenia jest jednym z kluczowych elementów budowania
jakości i bezpieczeństwa procesów obsługi organizacji, a co za tym idzie klienta, konsumenta, pacjenta, petenta dostarczając mu w oczekiwanej czasoprzestrzeni pożądanych
lub niezbędnych wartości w postaci różnorodnych zasobów np. środków leczniczych.

Logistyka zaopatrzenia szpitalnego
Logistyka i jej poszczególne gałęzie (m.in. logistyka zaopatrzenia) stanowią nieodłączny i niezbędny element systemu wsparcia w procesie leczenia i opieki nad pacjentem w warunkach szpitalnych, zapewniając funkcjonalność, efektywność i spójność
20. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka..., pobrano 30.04.2018 r.
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realizowanych świadczeń medycznych i wspomagających, niezależnie od statutu
prawnego, miejsca funkcjonowania, specjalności, zasięgu oddziaływania danego
szpitala oraz działającego w jego strukturze oddziału (zakładu) szpitalnego. W skład
systemu wsparcia logistycznego wchodzą m.in. procesy zaopatrzenia w wyroby medyczne, środki lecznicze, środki chemiczne, wyroby spożywcze, środki sanitarne,
środki transportowe i inne w ramach zaplanowanego i koordynowanego logistycznego
łańcucha dostaw. Logistyka zaopatrzenia realnie wpływa na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa pacjentów w okresie ich przebywania w szpitalu oraz korzystania
z dostępnych zasobów, w tym infrastrukturalnych. ,,Logistyka zaopatrzenia - zajmuje
się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych.
Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji, poprzez zapewnienie
przedsiębiorstwu produkcyjnemu wszystkich niezbędnych do funkcjonowania surowców, materiałów i półproduktów. Brak surowców oznacza przerwę w produkcji,
co przekłada się na straty. W logistyce zaopatrzenia niezbędne jest składanie odpowiednich zamówień we właściwym czasie i ilości, oraz utrzymywanie zapasów’’21.
Różnorodne działania podejmowane przez szpitale w obszarze logistyki zaopatrzenia
dotyczą licznych wykonawców oraz podwykonawców usług, zwłaszcza współpracy
z producentami leków, sprzętu medycznego, hurtowniami farmaceutycznymi, producentami żywności, hurtowniami spożywczymi, firmami gastronomicznymi, a także
innymi branżowymi podmiotami zapewniającymi dostawę niezbędnego asortymentu
w ustalonych ramach czasowych, często w ramach outsourcingu, stanowiącego odpłatne zlecanie usług (procesów) do realizacji przez wyspecjalizowane podmioty rynkowe.
Odpowiedzialność personalna za zaopatrzenie szpitalne jest zróżnicowana i często
wielopoziomowa, co wynika m.in. z realizowanej polityki jakości danego zarządu
szpitala (dyrekcji, rady nadzorczej), wielkości podmiotu leczniczego, stopnia złożoności struktury organizacyjnej, opracowanego schematu organizacyjnego, posiadanych zasobów finansowych, kadrowych (specjaliści ds. logistyki, jakości, finansów),
infrastrukturalnych (zaplecze magazynowe, transportowe, socjalne) i wielu innych
czynników. Szpitale będąc podmiotami, o który w dużej mierze oparty jest system
opieki zdrowotnej, są zobowiązane prawnie do zapewnienia swoim pacjentom odpowiednich standardów opieki i leczenia, adekwatnych do stanu zdrowia, poprzez m.in.
podejmowanie skoordynowanych działań w ramach logistycznego łańcucha dostaw.
21.	G overnica, Encyklopedia, https://www.governica.com/Logistyka_zaopatrzenia, pobrano
05.05.2018 r.
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Rys. 1. Wybrane zasoby logistyki zaopatrzenia szpitalnego. Źródło: opracowanie własne.

,,Dobrze funkcjonujący łańcuch dostaw musi stanowić sprawny i skuteczny system
działający w praktyce, tworzący wartość dodaną dla wszystkich jego uczestników,
na całej jego długości. To on jest odpowiedzialny za koordynację przepływu dóbr
materialnych, usług oraz powiązanych z nimi informacjami. To on ma wpływ na
minimalizację kosztów tego przepływu, a także poziom obsługi klienta polegającej
na dostarczeniu właściwemu klientowi właściwych towarów, we właściwym miejscu,
czasie, ilości oraz cenie’’22, przytoczonego w definicji ,,klienta’’ należy identyfikować
w tym przypadku jako ,,pacjenta’’ czyli świadczeniobiorcę usług medycznych. Zarządzanie łańcuchem dostaw możemy określić jako proces decyzyjny zmierzający nie
tylko do integracji jego uczestników oraz koordynacji zachodzących między nimi
przepływów produktów i informacji, ale również wymagający podjęcia współpracy
dotyczącej przepływów pieniężnych23.
Planowanie procesów w obszarze zaopatrzenia szpitalnego przez uprawnione komórki administracyjne szpitala m.in. dział logistyki lub dział zamówień, wiąże się
z koniecznością planowania oraz wdrażania szeregu działań logistycznych o zróżnicowanej skali, zasięgu i stopniu złożoności, co jest uzależnione od specyfiki (specjalizacji) danego szpitala, obranych strategii i metod kierowania, wielkości placówki,
rodzaju oddziałów szpitalnych, stanu infrastruktury, a także obowiązujących prze22. A. Szymonik, Logistyka…, s. 183.
23.	J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Warszawa
2003, s. 28.
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pisów, w tym uregulowań wewnątrzzakładowych. Odpowiedzialność za zarządzanie
zaopatrzeniem szpitalnym może dotyczyć takich czynności jak: określenie rodzaju
asortymentu, skali zamówienia, wymagań jakościowych, negocjowania warunków
cenowych z dostawcami (z upoważnienia i za zgodą dyrekcji szpitala), warunków
gwarancyjnych, zawieranie umów, kontrolowanie zapasów na niezbędnym poziomie
z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego i organizacyjnego szpitala, zarządzanie posiadanymi zapasami, w tym bieżące monitorowanie i analizowanie powstających braków, przyjmowanie zamówień od poszczególnych części składowych szpitala
(oddziałów szpitalnych, przychodni przyszpitalnych, poradni, laboratoriów, działów
organizacyjnych, działów socjalnych), zarządzanie dostawami, stałe monitorowanie
przepływów zamówionego asortymentu, specyfikacji zgodnej z oczekiwaniami stron
zainteresowanych (komórki i strefy szpitala), wybór środka transportu wewnętrznego
i zewnętrznego, miejsca składowania, (magazynowania), sposobu zabezpieczenia,
ewidencjonowania, gospodarowania odpadami medycznymi.
Zaopatrzenie dla szpitali realizowane, poprzez wdrożony i koordynowany logistyczny łańcuch dostaw, stanowi podstawę utrzymania całodobowej gotowości personelu
medycznego i organizacyjnego do realizacji planowych i nagłych świadczeń medycznych pacjentom, zapewniając im odpowiedni standard pobytu, leczenia, wyżywienia,
warunki sanitarne w okresie przebywania w szpitalu, a personelowi zaplecze zasobowe
(środki i narzędzia) do wykonywania czynności zawodowych. Rodzaj zaopatrzenia,
źródła zaopatrzenia, specyfikacja zamówień, ich ilość i jakość, są uzależnione od
indywidualnych potrzeb i możliwości szpitali. Nadrzędny cel logistyki zaopatrzenia
szpitalnego stanowi dostawa na czas (ang. just in time), która obok innych obszarów
zastosowania logistyki szpitalnej ma wpływ na zachowanie ciągłości kontynuowania
procesu leczenia pacjenta. ,,Główną korzyścią związaną z JIT jest zredukowanie czasu
realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów. Skuteczność wdrażania metody JIT zależy od znalezienia równowagi pomiędzy
elastycznością dostawców a stałością użytkowników, przy właściwym zaangażowaniu
kierownictwa, pracowników oraz wykorzystaniu zalet pracy zespołowej’’24. Kierownictwo poszczególnych szpitali jest zobowiązane do zapewnienia szeroko pojętej
ciągłości i kompleksowości dostaw w postaci niezbędnego asortymentu, przeznaczając
na ten cel adekwatne środki finansowe, kadrowe, a także odpowiednią przestrzeń
24. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Just_in_time, pobrano 11.05.2018 r.
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Rys. 2. Wybrane procesy logistyki zaopatrzenia szpitalnego. Źródło: opracowanie własne.

magazynową i środki transportu (głównie wewnętrznego). Szpitale z reguły są poważnym lokalnym lub regionalnym pracodawcą i świadczeniodawcą usług, co wiąże
się nie tylko z faktem obsługi medycznej setek chorych, zatrudniania setek osób
zarówno tzw. białego personelu, pracowników ds. obsługi administracji, ale również
z naturalnym generowaniem zapotrzebowania na szereg zróżnicowanych wielobranżowych zasobów, które muszą być na bieżącą zaspokajane i dostarczane. Logistykę
zaopatrzenia szpitalnego niewątpliwie możemy zaliczyć do strategicznych działań
podejmowanych pod kątem bezpieczeństwa publicznego (zdrowotnego) obywateli.
Utrzymywanie stałej gotowości do świadczenia usług medycznych i wspomagających na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym jest możliwe wyłącznie
poprzez wdrażanie i realizację procesów logistycznych, w tym w obszarze zaopatrzenia. Szpitale z racji swojego położenia niejednokrotnie uzupełniają braki, poprzez
wykorzystanie potencjału regionalnych producentów spełniających odpowiednie
wymagania, co jest determinantem wzmacniającym lokalny rynek produktów i usług,
także tych specjalistycznych, czyli przeznaczonych dla konkretnych grup odbiorców
(pacjentów). Korzystając z potencjału asortymentowego firm i instytucji zewnętrznych
o zróżnicowanej branży oraz nawiązując z nimi określony rodzaj współpracy, szpitale
wchodzą w interakcję z otoczeniem gospodarczym i samorządowym, ustawiając się
w roli poważnego partnera biznesowego. Bardzo istotna pozostaje świadomość, że
zachodzące procesy w obszarze logistyki zaopatrzenia nie mogą funkcjonować bez
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określonych korelacji z innymi procesami (usługami) w szpitalu i jego bezpośrednim
otoczeniu (np. przychodnie przyszpitalne), a także systemem zarządzania informacją
i jej niezakłóconym przepływem stanowiącym spoiwo określonych decyzji i działań.

Podsumowanie
Logistyka zaopatrzenia szpitalnego ma za zadanie umożliwić i usprawnić realizację
zaplanowanych usług medycznych i wspomagających w wyznaczonym terminie,
w ściśle określonej lokalizacji (poszczególne oddziały szpitalne, działy administracyjne, przestrzeń przyszpitalna, strefa magazynowa), w zakontraktowanej (umowami)
ilości i wymaganej jakości, stanowiąc jeden z kluczowych elementów zabezpieczenia
logistycznego obok m.in. procesów transportowych i magazynowych. Podejmowane
przez dyrekcję poszczególnych szpitali działania w obszarze logistyki zaopatrzenia
szpitalnego, w tym współpraca z podmiotami wspomagającymi realizację planowanych procesów w ramach logistycznego łańcucha dostaw, wynikają z odpowiedzialności za bezpieczeństwo, komfort pobytu i warunki leczenia pacjentów. Efektywne
zaprojektowanie i wdrażanie procesów w sferze logistyki zaopatrzenia szpitalnego,
przyczynia się do zachowania systematyczności działań na rzecz pacjentów, minimalizacji ryzyka powstawania braków, przestojów, warunkuje zachowanie odpowiedniego
poziomu funkcjonalności zasobów.

Streszczenie
Aspekt ogólny logistyki zaopatrzenia szpitalnego
W niniejszym opracowaniu dokonano zdefiniowania logistyki, logistyki zaopatrzenia, podstawowych funkcji logistyki zaopatrzenia, jej roli i obszaru wpływu na
efektywność funkcjonowania organizacji, dokonano charakterystyki łańcucha dostaw, funkcjonowania logistyki zaopatrzenia szpitalnego i jej wpływu na pacjentów
i pracowników.
Kluczowe słowa: logistyka szpitalna, logistyka zaopatrzenia szpitalnego, bezpieczeństwo pacjentów, logistyczny łańcuch dostaw.

Summary
General aspects of hospital supply logistics
This study gives the definitions for: logistics, supply logistics, basic functions of supply
logistics as well as its role and influence on efficient functioning of an organization. It
170

Łukasz Zwoliński

characterizes a supply chain, functioning of hospital supply logistics and its influence
on both staff and patients.
Keywords: hospital logistics, hospital supply logistics, patients safety, logistic supply
chain.
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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
„Różne oblicza Coachingu” – Rzeszów 19.09.2018 r.
Renata Zarzycka-Bienias1
W dniu 19 września 2018 r. w Rzeszowie odbyła się Konferencja Naukowa zatytułowana „Różne oblicza Coachingu”. Organizatorem konferencji było Centrum Studiów Podyplomowych (CSP) w Wyższej Szkole Menedżerskiej (UITM) w Rzeszowie.
W gronie zaproszonych gości specjalnych znalazł się Prezydent polskiego oddziału
International Federation of Coaching Institute i wykładowca WSIiZ w dyscyplinie
Coaching i NLP, Ryszard Gąsierkiewicz. Pozostałymi prelegentami na konferencji
byli absolwenci kierunku Coaching i NLP.
Konferencja poświęcona było wielu możliwościom zastosowania coachingu, w różnych sytuacjach życiowych. Konferencję otworzył zastępca dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ Bartłomiej Cieszyński. Podziękował on wszystkim
za przybycie i przedstawił program oraz nakreślił tematykę konferencji, którą były
różne oblicza coachingu. Podkreślił również, jak ważne są to zagadnienia dla każdego
człowieka, tak w jego życiu prywatnym, jak i zawodowym, a ich znajomość może przyczynić się do rozpoczęcia procesu pozytywnych zmian i osiągania lepszych wyników.
Pierwszym prelegentem był prekursor coachingu w Polsce, Ryszard Gąsierkiewicz.
Mówił on o istocie coachingu, jako o zmianie przestrzeni myślenia, do której niezbędne jest przejście z fazy biernej do fazy dynamicznej poprzez odpowiednie nastawienie
i gotowość do metamorfozy. Zadał słuchaczom pytanie: Czy otoczenie człowieka jest
jego wrogiem czy przyjacielem? Tłumaczył, iż jeśli sami nie stworzymy własnego
otoczenia, to ono otoczy nas i wchłonie. W przypadku drugiej opcji, człowiek może
być niezadowolony z siebie i z życia, a nawet być pod wpływem negatywnych emocji
takich, jak przykładowo złość. Na tę okoliczność Ryszard Gąsierkiewicz przytoczył
ciekawą metaforę o rybaku, który wściekał się na łódź, płynącą prosto na niego we
mgle. Widział jej zarys, a kiedy łódź zderzyła się z jego łodzią, okazało się, iż łódź
ta jest zupełnie pusta. Po bliższym rozeznaniu zobaczył, że jest to jego własna łódź,
która się zerwała. Okazało się, iż rybak wściekał się sam na siebie. Poprzez metaforę,
często używaną, jako jedna z metod zmian myślenia w coachingu, R. Gąsierkiewicz
1.	Mgr Renata Zarzycka-Bienias, doktorantka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (UITM)
w Rzeszowie.
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pokazał przykład łodzi, jako zmęczenie klienta, wywołujące u niego negatywne emocje. Uświadamiał w ten sposób publiczność, iż ludzie sami u siebie wywołują różne
emocje, poprzez dokonywanie własnych nieuświadomionych lub świadomych wyborów i najczęściej złoszczą się sami na siebie.
Następnie Iwona Rabeł-Pietrucha zaprezentowała „Narzędzia coachingowe – kotwiczenie poprzez submodalności”. Omówiła ludzkie zmysły, dzięki którym możliwe
jest zastosowanie narzędzia, zwanego submodalności. Dokładnie zaprezentowała je
w praktyce, poprzez zakotwiczenie słuchaczy w klimacie Bożego Narodzenia, prezentując kolędy oraz częstując widzów świątecznymi pierniczkami. Dzięki tej technice,
prelegentka pokazała słuchaczom możliwość pracy coacha, podczas terapii z dziećmi
autystycznymi, tworząc kotwicę o nazwie „Bezpieczna przystań”.
Kolejnym mówcą była Paulina Głuszek, która przedstawiła referat na temat „Sztuka
estradowa, jako element tworzący odpowiedni nastrój i emocje w pracy coacha”. W ramach swojego wystąpienia, już na początku zaśpiewała piosenkę „Jeszcze w zielone
gramy”. Tym samym wprowadziła słuchaczy w klimat swojej prezentacji. Mówiła
o nieosiągniętym celu, który może wzbudzać negatywne emocje w człowieku na
przykład żal, pretensje, obwinianie siebie i innych, gniew, złość bądź smutek, apatię
i przygnębienie. Przedstawiła technikę wspomagającą przemianę,z negatywnej postawy na optymistyczną, poprzez pozytywne myślenie na temat celu. Zastosowała technikę „Pole sił Kurta-Lewina”, wplatając ją z wdziękiem w opowiadanie bajki o wróżce,
dzięki której negatywne siły osłabiające dojście do celu, można przetransformować
na siły wspierające jego osiągnięcie.
Następnie Joanna Lorenowicz, w wystąpieniu na temat „Coaching w doradztwie
zawodowym dla osób bezrobotnych”, przedstawiła swoje doświadczenia w przechodzeniu własnych zmian, które porównała do ogromnych schodów. Omówiła zmiany
w życiu i związane z nimi emocje, jako niekiedy przerażające, a z drugiej strony pozytywne, spowodowane przykładowo satysfakcją i dumą ze swoich osiągnięć. W swojej prelekcji omówiła jedną z technik coachingowych określaną jako „Przebudowa
przez rokowania”. Polega ona na rozmowie z dwoma skrajnymi częściami w umyśle
człowieka. Jedna z nich popycha do działania, a druga powstrzymuje. Okazuje się, że
dzięki wewnętrznej rozmowie w umyśle między dwoma częściami danego problemu,
możliwy jest dialog i wymiana argumentów za i przeciw. Kolejnym krokiem w prezentacji, było wywołanie w wyobraźni widzów, bajkowego maga – czarodzieja, który
pozwala się zbliżać coraz bardziej do siebie obu częściom tak, aby znalazły wspólne
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rozwiązanie i połączyły się w jedną myśl. W tym miejscu prelegentka zwróciła słuchaczom uwagę na temat zastosowania innej techniki coachingowej, zwanej kotwiczenie,
czyli utrwalenie stanu. Następnie, poleciła słuchaczom położenie dłoni w wybranym
miejscu na ciele, na przykład na sercu lub na ramieniu. Miało to na celu lepsze utrwalenie zmiany, która pochodziła z wnętrza umysłu, a poprzez bodziec dotyku, miała
zostać utrwalona i wprogramowana w pięć neuronów w mózgu. Swoją prezentację
prelegentka zakończyła słowami Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą kochasz, i nie
przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”.
Z kolei Karolina Puchała-Ladzińska skoncentrowała się na pracy nauczyciela akademickiego i wystąpiła z tematem „Zastosowanie elementów coachingu i NLP w pracy
nauczyciela akademickiego”. Mówiła o pracy coacha, który nieustannie towarzyszy
danej osobie w zmianie poprzez zadawanie pytań, odkrywanie własnego potencjału,
poprzez aktywności, inspirowanie i wyznaczanie zadań oraz stawianie wyzwań. Dzięki
temu, zabawnie a zarazem obrazowo, w lapidarnej formie, prelegentka opisała jedną
z podstawowych zasad pracy coacha: „Coach nieustannie posuwa naukę do przodu”
i jest niezbędny tak uczniom, jak i nauczycielom, w poszerzaniu ich horyzontów. Pod
koniec swojego wykładu, przedstawiła jedną z popularnych metod coachingowych
dochodzenia do celu – „Poziomy neurologiczne Diltsa”. Postawiła twierdzenie, iż
warto jest wierzyć w potencjał ludzi. Dzięki temu, można otrzymać więcej dowodów
na jego istnienie. Podczas tego procesu, umysł skupia się na pozytywach i podąża
w tym kierunku, uświadamiając sobie i dostrzegając poprzez obserwację, coraz więcej
zasobów i kompetencji oraz różnorodność możliwości w procesie rozwoju człowieka.
Ostatnim elementem programu było wystąpienie Krystiany Furtek-Krupa.
Przedstawiła ona referat zatytułowany „Coaching w procesie sprzedażowym”. Mówiła o człowieku będącym w coachingu w centrum uwagi, jako niezwykłe dobro.
Omawiała problem wypalenia zawodowego, monotonii i rutyny w pracy. Zaprezentowała również nowoczesne podejście do roli szefa, kierownika czy menedżera
w firmie, jako coacha wraz z jego ważną misją i stojącymi przed nim zadaniami
budowania autorytetu pośród zespołu, motywowania ludzi, dawania im wsparcia
i pomocy w trudnych zadaniach.
Na koniec konferencji, dyrektor CSP WSIiZ, Bartłomiej Cieszyński, podziękował
wszystkim uczestnikom za czynny udział w prelekcjach i za wykonywanie ćwiczeń
w swoim umyśle, o które prosili poszczególni mówcy. Niewątpliwie konferencja ta
była forum wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze tytułowego zagadnienia.
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Słowa uznania należą się organizatorom za przygotowanie konferencji i właściwy
dobór prelegentów, którzy ukazali różnorodności i odmienności w pracy coacha, na
tle życia człowieka i funkcjonowania rynku pracy. Tym samym została zapewniona
dobra jakość naukowa prezentowanych referatów i przekazana mocna, merytoryczna
wartość konferencji.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako
wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”
– Sieradz 20.12.2018 r.
Ewelina Dobrzyńska1
Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk
współczesnego świata. Jest obecne we wszystkich społeczeństwach niezależnie od
ustroju politycznego, poziomu rozwoju cywilizacji czy sytuacji gospodarczej państwa.
Przemoc w rodzinie to narastający problem, zagrażający życiu, zdrowiu i szczęściu
wszystkich. Jest przestępstwem, które może przybierać różne formy. Należy podkreślić, że przemoc w rodzinie to nie tylko agresja fizyczna. Osoby pokrzywdzone bardzo
często stają się również ofiarami przemocy psychicznej, seksualnej, ekonomicznej
czy zaniedbywania. Przemoc w rodzinie dotyka zarówno dzieci, współmałżonków
(partnerów), ale i osoby starsze. Jak widać, zjawisko przemocy w rodzinie posiada
wiele aspektów, a przeciwdziałanie jego występowaniu i eskalacji to obowiązek społeczeństwa XXI wieku.
Do takiego wniosku doszli organizatorzy Konferencji Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku, czyli Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sieradzu, Wydział Zamiejscowy w Sieradzu Akademii Humanistyczno
-Ekonomicznej w Łodzi oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu. Konferencja
odbyła się 18 grudnia 2018 w siedzibie sieradzkiego wydziału AHE w Łodzi. Wzięli
w niej udział m.in.: przedstawiciele urzędów gmin, pracownicy gminnych oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej z powiatu sieradzkiego, pracownicy lokalnych
instytucji i organizacji pozarządowych, przedstawiciele służb mundurowych, pedagodzy, psychologowie, pracownicy służby zdrowia, młodzież szkolna oraz studenci.
Wszystkich uczestników konferencji powitała dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sieradzu – pani Krystyna Marcińczak. Następnie głos zabrał
podinspektor Wojciech Kuśmierek – Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu.
Konferencję oficjalnie otworzył dr Jacek Cheda, dziekan Wydziału Zamiejscowego
w Sieradzu AHE w Łodzi, który wyraził nadzieję, że udział w niej podniesie świado1. Mgr Ewelina Dobrzyńska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
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mość społeczeństwa na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz odpowie na pytanie, jakie są możliwości i formy udzielenia pomocy osobom dotkniętym
przemocą.
Niestandardowym wprowadzeniem w tematykę konferencji był spektakl „Skarb”
w wykonaniu młodzieży z grupy profilaktycznej „Na granicy” działającej przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. Reżyserem oraz opiekunem grupy jest pani
Anna Kłaniecka. Spektakl utrzymany był w konwencji teatru ruchu.
Pierwszą prelekcję na temat „Więzi, które chronią - rodzaje i znaczeniu więzi dla
rozwoju człowieka” wygłosiła dr Sylwia Rydz – psycholog, wykładowca akademicki,
kierownik Zespołu Wsparcia Psychologicznego i Pedagogicznego Wydziału Pieczy
Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Doktor Rydz omówiła
teorie oraz wzorce przywiązania. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślała, jak
istotne jest dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa, gdyż warunkuje ono jego
rozwój, umiejętność radzenia sobie ze stresem i eksplorowanie otaczającego świata.
Z kolei zerwanie więzi lub ich utrata, doświadczanie przemocy w dzieciństwie czy
poczucie zaniedbania mogą się przyczynić do zaburzeń emocjonalnych, psychicznych
lub zachowań przestępczych w późniejszym życiu.
Dr Rafał Adamczewski, pedagog, wykładowca akademicki oraz koordynator pieczy zastępczej, zmierzył się z problemem kar fizycznych w wychowaniu dzieci. Dr
Adamczewski przekonywał, że nawet najlżejszy klaps szkodzi. Odniósł się także do
badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2018, z których wynika, że
wciąż jest bardzo wysoka aprobata społeczna dla bicia/uderzania dzieci. Wykładowca
zakwestionował również funkcjonowanie zwrotu „władza rodzicielska”. Jego zdaniem
bardziej adekwatne jest sformułowanie „przywilej rodzicielski”.
Kolejne wystąpienie poświecone było „Przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej oraz jej wpływu na dorosłe życie. Prelegentka, pani Marta Szczepaniak, podzieliła
się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i dorosłymi po traumach. Warto dodać, że Pani Szczepaniak pracuje w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie
„Cukinia” oraz w Poradni Salomon w Łodzi. Jest psychologiem, psychoonkologiem
i psychotraumotologiem.
Rolę organizacji społecznych w przeciwdziałaniu przemocy omówił Dariusz Sobieski – psycholog i założyciel Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Społecznej
Subvenio. Przekonywał on, że warto korzystać z możliwości, które daje m.in. Ośrodek
180

Ewelina Dobrzyńska

Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Bezpłatne konsultacje prawne,
mediacje czy spotkanie z psychologiem z pewnością wielokrotnie stanowią początek
radykalnych zmian w życiu ofiar przemocy.
Organizatorzy konferencji, chcąc sprawdzić, jakie jest stanowisko mieszkańców
powiatu sieradzkiego wobec zjawiska przemocy, zlecili wykonanie telewizyjnej sondy
ulicznej, która została wyemitowana podczas konferencji. Reporterzy pytali przechodniów m.in. o to, czy zetknęli się bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w najbliższym otoczeniu, co ich zdaniem jest najczęstszą przyczyną przemocy itp. Większość
mieszkańców powiatu sieradzkiego uznała, że należy reagować na wszelkie przejawy
przemocy w rodzinie. Niestety, nie wszyscy wiedzieli, które podmioty należy powiadomić w takiej sytuacji. Do wyników sondy odnieśli się kolejni prelegenci z Komendy
Powiatowej Policji w Sieradzu – aspirant sztabowy Sławomir Szymański, dzielnicowy
KPP w Sieradzu oraz starszy sierżant Sylwester Grzelak, dzielnicowy pozamiejski
KPP w Sieradzu. Policjanci przyznali, że respondenci słusznie wskazali na alkohol
i problemy finansowe jako jedne z najczęstszych przyczyn przemocy w rodzinie.
Ponadto prelegenci omówili Procedurę „Niebieskiej Karty”. Dzielnicowi wskazali, na
kim spoczywa obowiązek wszczęcia procedury Niebieskie Karty oraz omówili etapy
pracy zespołu interdyscyplinarnego.
Konferencję podsumowała pani Krystyna Marcińczak, dyrektor PCPR w Sieradzu
oraz dr Jacek Cheda, który podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Rozgłośnia Regionalna „Nasze Radio
104, 7 FM” oraz Telewizyjny Portal Sieradzkie Wieści – siewie.tv.
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