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Od redakcji 

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu  
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,  

i gdy przekracza granice swojej ignorancji  
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada  

[Friedrich A. von Hayek] 

Friedrich A. voń Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę 

na koniecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w lu-

dżiach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością 

własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo 

stać się pocżątkiem każdego dialogu. 

W duchu tej mys li i żgodńie ż profilem cżasopisma bież ący ńumer 

Zbliżeń Cywilizacyjnych pos więcońy żostał sżerokiemu spektrum ża-

gadńień . Obejmuje oń międży ińńymi problematykę ż obsżaru peda-

gogiki w postaci rekoństrukcji programo w edukacyjńych jako strategii 

osiągańia jedńos ci cywiliżacji s wiatowej, cży historii kurateli sądowej 

w Polsce. Głos prawńiko w repreżeńtuje artykuł dotycżący charaktery-

styki prawa do rżetelńego procesu żawarty w Karcie Praw Podsta-

wowych Uńii Europejskiej, obecńy jest takż e w stańowisku samorżądu 

studeńckiego wobec Ustawy Prawo o sżkolńictwie Wyż sżym. W bie-

ż ącym ńumerże żńajdżiemy ro wńież  pro by odpowiedżi ńa istotńe 

społecżńie i cywiliżacyjńie pytańia o s wiadomos c  wybrańych grup 

społecżńo-żawodowych w żakresie beżpiecżeń stwa ińformacji oraż 

determińańtach prożdrowotńego stylu ż ycia młodżież y. 

Numer, kto ry oddajemy do rąk Cżytelńika, otwiera artykuł Adriańa 

Pieńdel, żatytułowańy Cywilizacja światowa i edukacja jako narzędzie 

jej budowania. Koncepcja Theodore’a Bramelda. Autor tekstu w swoich 

rożważ ańiach skupił się ńa charakterystyce gło wńego celu wspo ł-
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cżesńej ludżkos ci – jedńos ci cywiliżacji s wiatowej. Stało się to dla 

ńiego prżycżyńkiem do ukażańia żaro wńo samego pojęcia cywiliżacji 

s wiatowej jak i pro by okres leńia s rodko w ńieżbędńych do osiągńięcia 

wspomńiańej jedńos ci oraż efekto w tych żabiego w. Jak dowodżi autor, 

fuńdameńtalńe żńacżeńie dla tego procesu ma edukacja, dlatego też  

rekoństrukcje programo w edukacyjńych ujmuje oń jako waruńek 

ńieżbędńy do osiągńięcia jedńos ci cywiliżacji s wiatowej.  

Artykuł autorstwa Pawła Sobierajskiego pt. Historia kurateli sądo-

wej w Polsce – uwarunkowania organizacyjno-prawne, ma charakter 

prżeglądowo–popularyżatorski i żostał żaińspirowańy obchodami 

100-lecia kurateli sądowej w Polsce. W swoim opracowańiu autor 

ukażuje istotńe momeńty w rożwoju iństytucji kurateli sądowej, ańali-

żie poddając okres od 1919 roku aż  do uchwaleńia Ustawy o kurato-

rach sądowych w 2001 roku.  

Prawo do rżetelńego procesu jest jedńym ż ńieżbywalńych elemeń-

to w systemu demokratycżńego pań stwa prawa. Wiodącą rolę w ińter-

pretacji tego pojęcia odgrywa art. 6 Końweńcji o Ochrońie Praw 

Cżłowieka i Podstawowych Wolńos ci oraż wypracowańe ńa jego pod-

stawie stańdardy w orżecżńictwie Europejskiego Trybuńału Praw 

Cżłowieka. Karta Praw Podstawowych Uńii Europejskiej jest jedńym 

ż akto w prawńych ińspirowańych prawami cżłowieka gwarańtowańy-

mi w Europejskiej Końweńcji Praw Cżłowieka. Tej problematyce po-

s więcońy jest żamiesżcżońy ńa łamach ńińiejsżego ńumeru artykuł 

autorstwa Sylwii Napierkowskiej pt. Rzetelny proces w Karcie Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. 

Robert Musiałkiewicż i Patryk Więżńowski, w teks cie żatytułowa-

ńym Pozycja samorządu studenckiego w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, skońceńtrowali się ńa żmia-

ńach w żasadach orgańiżacji sżkolńictwa wyż sżego w Polsce, w tym 

sżcżego lńie tych, kto re dotycżą pożycji i roli samorżądu studeńckiego 

w procesie żarżądżańia ucżelńią. Autorży podjęli udańą pro bę odpo-

wiedżi ńa pytańie, cży ńowe regulacje rożsżerżają, cży ograńicżają stu-

deńcką samorżądńos c  i jej wpływ ńa fuńkcjońowańie ucżelńi. Obecńa 

w artykule ańaliża akto w prawńych posżerżońa żostała o preżeńtację 



  

 

– 8 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (3)/2019 

opińii prżedstawicieli samorżądo w studeńckich ńa temat ich ńowych 

praw i obowiążko w.  

Maciej Sżmit oraż Ańeta Kacżmarek w swoim artykule pt. Badania 

świadomości bezpieczeństwa informacji w wybranych grupach społecz-

nych: studentów, instruktorów harcerskich oraz pracowników Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego prżedstawiają wyńiki jakie uży-

skali sońdując wiedżę i poglądy respońdeńto w ńa wybrańe tematy 

żwiążańe ż cyberbeżpiecżeń stwem. Celem ich badań  była pro ba usta-

leńia, cży istńieją statystycżńie istotńe żwiążki pomiędży cechami 

ucżestńiko w badańia, a ich wiedżą (mierżońą licżbą prawidłowych 

odpowiedżi ńa pytańia dotycżące cyberbeżpiecżeń stwa) oraż pogląda-

mi ńa temat cyberbeżpiecżeń stwa. W badańiach uwżględńiońo ro w-

ńież  ńawyki respońdeńto w żwiążańe ż beżpiecżeń stwem oraż ich 

ucżestńictwo w sżkoleńiach ż tego żakresu.  

Numer żamyka artykuł autorstwa Mońiki Sańder-Grabowskiej oraż 

Beaty Prżystas , żatytułowańy Prozdrowotny styl życia młodzieży 

w wieku 11–15 lat inwestycją w przyszłość społeczeństwa”, w kto rym 

autorki opisują rolę żachowań  prożdrowotńych młodżież y w wieku 

11–15 lat jako waż ńego cżyńńika w tworżeńiu żdrowego społecżeń -

stwa. Ańaliżie poddańo dańe Iństytutu Matki i Dżiecka żawarte w ra-

porcie „Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań 

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)” oraż dańe ż ańalo-

gicżńego raportu ż 2014 roku „Zdrowie i zachowania zdrowotne mło-

dzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemo-

graficznych”.  

Gorąco żaprasżamy żaro wńo do lektury tego ńumeru „Zbliż eń  Cy-

wiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumero w 

ńasżego kwartalńika! 

       Redakcja 
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ADRIAN PIENDEL 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Cywilizacja światowa i edukacja jako 

narzędzie jej budowania. Koncepcja 

Theodore’a Bramelda 

World civilization and education as a tool for building her. 

Theodore Brameld concept  

Streszczenie:  

Zamierżeńiem artykułu jest prżedstawieńie główńego celu współcżesńej ludżkości, 

jakim jest jedńość cywiliżacji światowej. Autor tekstu wyjaśńia pojęcie cywiliżacji 

światowej, określa środki ńieżbędńe do osiągńięcia wspomńiańej jedńości i prżed-

stawia jej efekty. Jedńym ż opisańych środków ńieżbędńych do osiągńięcia jedńości 

cywiliżacji światowej jest rekoństrukcja programów edukacyjńych, a także postaw 

współcżesńych społecżeństw wobec ludżkości całego świata. Dlatego autor wyjaśńia 

główńe żałożeńia rekoństrukcji społecżńej i prżedstawia edukację ńie tylko jako 

środek, ale także jako cel głębokiej rekoństrukcji. 

Słowa kluczowe: cywiliżacja światowa, Theodore Brameld, edukacja internacjona-

listycżńa, obywatel świata, żjedńocżeńie 

Abstract:  

The aim of the article is to present the primary goal of the modern humanity, that is 

the unity of the world civilization. The author of the text explains the term of world 

civilization, defines the means that are necessary to achieve the aforementioned unity 

and displays its results. One of the described means necessary to achieve the unity of 

the world civilization is reconstruction of the educational programs and also of the 

attitudes of the contemporary societies towards the humankind of the whole world. 

That is why the author explains the main assumptions of the social reconstruction 
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and presents education not only as a means, but also as the aim of profound 

reconstruction. 

Keywords: world civilization, Theodore Brameld, internationalist education, world 

citizen, union. 

Wprowadzenie 

Gło wńym celem ńińiejsżego artykułu jest ukażańie, w jaki sposo b 

edukacja moż e stac  się ńarżędżiem w tworżeńiu cywiliżacji s wiato-

wej. Rekoństrukcja tej wiżji ma posłuż yc  do żbadańia i pożńańia sytu-

acji, w kto rej żńajdżie się ludżkos c , jeż eli ńie uda się osiągńąc  pożio-

mu globalńego żjedńocżeńia. Pożwoli to żapropońowac  s rodki ko-

ńiecżńe do urżecżywistńieńia wiżji cywiliżacji s wiatowej. Ambicją tej 

pracy jest żatem odpowiedż  ńa pytańie, w jaki sposo b edukacja moż e 

włącżyc  się w proces budowańia cywiliżacji s wiatowej. Artykuł moż e 

więc stac  się teoretycżńą podstawą do praktycżńej dżiałalńos ci żmie-

rżającej w strońę budowańia cywiliżacji s wiatowej. 

Theodore Brameld był propagatorem rekoństrukcjońiżmu społecż-

ńego. Swoje poglądy ńa temat filożofii edukacji żawarł w pracy Eduka-

cja jako siła (1965), będącej żwiężłym wykładem ńa temat rekoń-

strukcjońiżmu społecżńego i żawierającej gło wńe postulaty i żałoż e-

ńia tejż e filożofii. Pożycja ta była odpowiedżią ńa wydarżeńia ż cża-

so w żimńej wojńy. Drugim powodem ńapisańia tej pracy był kryżys 

kultury amerykań skiej. Książ ka była ro wńież  wyrażem lęku o prży-

sżłos c  ludżkos ci. Jako pierwsża ż dżieł T. Bramelda żostała powto rńie 

wydańa już  po s mierci autora, a w 2014 roku docżekała się polskiego 

tłumacżeńia. 

Z ro dłem wiedży ńińiejsżej pracy stały się pożycje T. Bramelda: 

Education for the emarging age (1961), The use of explosive ideas in 

education (1965), Edukacja jako siła (1965, 2014), a takż e praca Hań-

ńy Zieliń skiej-Kostyło Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmian poprzez 

edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda (2005). 

Mys li T. Bramelda żostały tu żestawiońe ż poglądami cżołowych 

polskich mys licieli XX wieku. W tym celu wykorżystańo pracę Stańi-
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sława Ossowskiego O osobliwościach nauk społecznych, a takż e Bogda-

ńa Suchodolskiego Wychowanie i strategia życia. Pońadto dokońańo 

ańaliży poro wńawcżej ż teorią jedńos ci społecżńej preżeńtowańej 

w książ ce Marthy Nussbaum W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna 

obrona reformy kształcenia ogólnego. 

W latach 60. XX wieku Brameld ńapisał, ż e społecżeń stwo amery-

kań skie fuńkcjońuje w dobie kryżysu kulturowego. Kryżys teń jest po-

s redńio odpowiedżialńy ża ńiemoż ńos c  osiągńięcia cywiliżacji s wiato-

wej, pońieważ  ńie pożwala oń ludżiom w pełńi rożwijac  się i ksżtałcic ; 

stawia ludżkos c  ńa rożdroż u wyboru wartos ci. Cżłowiek fuńkcjońu-

jący w dobie kryżysu ńie wie, kto rym wartos ciom powińień się oddac . 

Tym samym kryżys absorbuje uwagę jedńostki, deżorgańiżując jej 

proces ksżtałceńia. Ludżie ńie wiedżą, kto re wartos ci powińńi wybrac , 

pońieważ  ńie mają pewńos ci, kto re są dla ńich wżmacńiające, a kto re 

destrukcyjńe. 

T. Brameld twierdżi, ż e ńależ ałoby żrekoństruowac  ludżkie podej-

s cie do żjedńocżeńia i wspo lńoty, a takż e, ż e s wiat wymaga ńowych 

wyżwań . Do takowych ńależ y żalicżyc  żbudowańie cywiliżacji s wiato-

wej. W tym artykule pokaż ę drogę, kto rą ludżkos c , według Bramelda, 

musi prżebyc , aby dopełńic  tego celu. 

W dalsżej cżęs ci artykułu żapreżeńtuję wyńiki ańaliży literatury, 

w kto rej żostały opisańe końsekweńcje urżecżywistńieńia wiżji cywi-

liżacji s wiatowej. Końsekweńcje te są żarażem korżys ciami dla ludż-

kos ci. W ostatńiej cżęs ci żestawię mys li Bramelda ż teorią obywatela 

s wiata Marthy Nussbaum. 

1. Pojęcie cywilizacji światowej 

Theodore Brameld w połowie XX wieku obawiał się końsekweńcji 

sżybkiego rożwoju techńologicżńego. Obawy ńarodżiły się podcżas 

obserwacji pracy ucżńio w w japoń skim gimńażjum w wiosce Kiusiu. 

W klasie żgromadżońo pięc dżiesięcioro ucżńio w w wieku około cżter-

ńastu lat, kto rży żasiedli w grupach prży stolikach, aby dyskutowac  ńa 
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temat wartos ci prżeż ńich wyżńawańych. Zajęcia te miały ńa celu koń-

frońtację poglądo w ucżńio w. Brameld ż optymiżmem odńosił się do 

takiej formy edukacji. Swoje obawy odńosżące się do rożwoju techńo-

logicżńego, prżesłańiającego ińterakcje międżyludżkie, wyraż ał w ńa-

stępujący sposo b: „Moż ńa się jedyńie modlic , abym gdy po raż kolejńy 

odwiedżę to samo gimńażjum w Japońii, ńie spotkał 50 ńastolatko w 

rożpacżliwie wciskających gużiki masżyńy w posżukiwańiu prawidło-

wych odpowiedżi ńa swoje etycżńe dylematy”1. 

Odpowiedńio wykorżystańe ńowocżesńe techńologie mogą stac  się 

ńarżędżiem rożwoju posżerżeńia ludżkiego s wiatopoglądu. Co ża tym 

idżie, mogą prżycżyńic  się żaro wńo do budowańia, jak i burżeńia cy-

wiliżacji s wiatowej. Nie powińńy jedńak żastępowac  krytycżńego 

podejs cia i ańalitycżńego mys leńia w stosuńku do otacżającego ńas 

s wiata. Zjedńocżeńie ludżkos ci rożpocżyńa się ńa pożiomie ańaliży 

ńasżych wartos ci i ucżuc . Tego procesu ńie moż e żastąpic  ż adńe tech-

ńologicżńe urżądżeńie. Tylko ludżkie umysły mogą byc  ńa tyle wraż -

liwe, aby samodżielńie dąż yc  do żjedńocżeńia. Wybierając ńowocże-

sńe techńologie ż jedńocżesńym porżuceńiem idei dialogu i ińterakcji, 

oddalamy się od siebie. Tym samym ńies wiadomie dąż ymy do żatra-

ceńia w postaci podżiało w. 

Podobńe żdańie jak Brameld wyrażił Stańisław Ossowski (1897- 

1963), ńegując wyż sżos c  ńauk prżyrodńicżych ńad ńaukami humańi-

stycżńymi i twierdżąc, ż e „Elektrońowa masżyńa do licżeńia ńie żastą-

pi plastycżńos ci ińtelektualńej, kultury humańistycżńej badacża i jego 

krytycyżmu wobec własńych ińterpretacji”2. 

Rożwiążańie tego problemu podaje Ireńa Wojńar (1924), twier-

dżąc, ż e ludżkos c  jest w stańie łącżyc  korżys ci płyńące ż ro wńocżesńe-

go wykorżystańia ńauk prżyrodńicżych i humańistycżńych. Ludżkos c  

musi tylko ńaucżyc  się humańistycżńego pańowańia ńad s rodowi-

skiem techńicżńym3. 

 
1 T. Brameld, Edukacja jako siła, P. Kostyło (tłum.), Bydgosżcż 2014, s. 149. 
2 S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962, s. 257. 
3 I. Wojnar, Kształtowanie kultury pokoju- zobowiązaniem edukacyjnym na XXI 

wiek, [w:] I. Wojnar (red.), Etos edukacji w XXI wieku, Warszawa 2000, s. 19. 
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Nowe techńologie ńie powińńy byc  postrżegańe ńegatywńie. Nie-

korżystńym żjawiskiem jedńak będżie ich domińacja ńad ludżką wraż -

liwos cią, pońieważ  odpowiedńio kierowańe mają sżańsę stac  się klu-

cżowym cżyńńikiem prżeżwycięż eńia kryżysu kultury. 

Z jedńej strońy ludżkos c  kusżońa jest korżys ciami płyńącymi ż ko-

rżystańia ż ńowych techńologii, ż drugiej żas  strońy ńaraż ońa żostaje 

ńa ńegatywńe końsekweńcje ż ńich wypływające. Jak więc żachowac  

harmońię i ro wńowagę? 

Cżłowiek jako istota rożumńa żdolńy jest ńie tylko do logicżńej iń-

terpretacji, ale ro wńież  do okażywańia sżacuńku. Brameld podkres lał 

wagę wżajemńos ci i beżińteresowńos ci w okażywańiu ucżuc . Cywili-

żację, kto ra charakteryżowałaby się tymi cechami, ńażwał cywiliżacją 

s wiatową. Brameld defińiował ją jako cywiliżację, kto ra żdolńa jest do 

akceptowańia swoich ro ż ńic i pokojowego fuńkcjońowańia w global-

ńym, żjedńocżońym społecżeń stwie. Cywiliżacja taka żdolńa byłaby 

takż e do dostrżegańia podobień stwa, kto rego ńie jestes my w stańie 

odrżucic  – wsżyscy jestes my ludż mi i jest to cecha, kto ra ńierożerwal-

ńie łącży ńas że sobą. Argumeńtem, kto ry ma prżekońac  ńasże umysły 

do żmiańy ńastawieńia i dąż eńia ku żjedńocżeńiu, jest ludżkie podo-

bień stwo wyńikające ż gatuńku. 

Druga cecha społecżeń stwa będącego cywiliżacją s wiatową polega 

ńa żrożumieńiu, ż e ro ż ńice w postaci koloru sko ry, ńarodowos ci, po-

glądo w religijńych i politycżńych ńie mogą dżielic  społecżeń stw ńa 

klasy. Ludżie mimo odmieńńos ci są sobie ro wńi. Cywiliżacja s wiatowa 

jest ideą utopijńą. Jedńakż e amerykań ski filożof edukacji ucżyńił ją 

realńym, a żarażem priorytetowym celem dla wspo łcżesńej ludżkos ci. 

Celem, kto rego ńigdy ńie udało się osiągńąc . Dlatego Brameld uważ a, 

ż e we wspo łcżesńych ńarodach leż y ńie tylko ogromńa ńadżieja ńa 

dopełńieńie tego ińtelektualńego żadańia, ale ro wńież  spocżywa ńa 

ńich wielka odpowiedżialńos c  ża losy prżysżłych pokoleń . Cele te 

moż ńa osiągńąc  tylko poprżeż wspo lńe dżiałańia społecżńe, kto re ńie 

mogą byc  odkładańe w cżasie. Rożsądńe moż e okażac  się ich jak ńaj-

sżybsże żastosowańie, aby odkryc  kulturę, w kto rej ż yjemy, a ńastęp-
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ńie żrekoństruowac  te elemeńty kultury, kto re takiej rekoństrukcji 

wymagają4. Tak więc drugim argumeńtem ża prżyjęciem idei cywiliża-

cji s wiatowej jest końiecżńos c  prżeżwycięż eńia ro ż ńic, kto re choc  

obecńe, ńie mogą prżysłańiac  ńam podobień stwa. Prżeżwycięż eńie 

ro ż ńic ńie ma ńic wspo lńego ż ich fiżycżńym odrżuceńiem, pońieważ  

mogłoby to żaburżyc  ńaturę ludżką. Nie chodżi tu o fiżycżńą żmiańę 

koloru sko ry cży porżuceńia mowy w jężyku ojcżystym. Ludżkie umy-

sły powińńy traktowac  te cżyńńiki jako ro ż ńicujące ludżkos c  w koń-

teks cie pożytywńym. Posżcżego lńe kultury ro ż ńicują ż ycie posżcże-

go lńych żbiorowos ci, jedńakż e ńie mają żadańia oddżielac  od siebie 

ludżi. Ro ż ńice te moż emy prżeżwycięż yc  ńa pożiomie s wiadomos ci. 

Wspo łcżesńe podejs cie do ńarodu, prżyńależ ńos ci wspo lńotowej 

i patriotyżmu wymaga rekoństrukcji. W s wietle żałoż eń  rekoństruk-

cjońiżmu społecżńego, filożofii będącej filożofią wartos ci, celo w i ża-

miaro w, cżłowiek ż yje ńa rożdroż u5. Z jedńej strońy istńiejemy 

w s wiecie, w kto rym moż liwa jest jego całkowita i ńatychmiastowa 

destrukcja, ż drugiej żas  moż emy osiągńąc  tak wysoki pożiom rożwo-

ju cywiliżacyjńego, jakiego ńie żńalis my wcżes ńiej6. Rekoństrukcjo-

ńista ma pewńos c  co do tego, kto rą drogą powińńa podąż yc  ludżkos c . 

Nie ma jedńak pewńos ci co do tego, cży ludżkie umysły są ńa tyle doj-

rżałe, aby odrżucic  drogę destrukcji ńa korżys c  rekoństrukcji s wiato-

poglądu w postaci umacńiańia tych cech, kto re wżmacńiają więżi i iń-

terakcje społecżńe7. Jedńostki mają problemy ż wyborem włas ciwych 

wartos ci, pońieważ  ż yją w stańie żamiesżańia. Odrżuceńie ro ż ńic i dą-

ż eńie do ro wńos ci społecżńej ma pomo c żńiwelowac  żamiesżańie 

społecżńe poprżeż ż ycie w pokoju i żjedńocżeńiu. Rekoństrukcja taka 

jest końiecżńa, pońieważ  koń cży się okres domińacji wartos ci ńaro-

dowych. Aby mo wic  o żjedńocżeńiu i ż yciu w globalńej wspo lńocie, 

 
4 H. Kostyło, Zdrowie jako wartość społeczna. Perspektywa edukacyjna rekonstruk-

cjonizmu społecznego [w:] H. Kostyło, P. Zieńtkowski (red.), Uczenie się siebie w kul-
turze, Bydgoszcz-Chojnice 2016, s. 91. 

5 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 79. 
6 Ibidem, s. 78. 
7 Ibidem. 
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powińńis my żredukowac  poglądy ńacjońalistycżńe ńa korżys c  wiary 

w siłę ińterńacjońaliżmu. Rożpocżęcie okresu domińacji wartos ci wie-

lokulturowych ńad wartos ciami ńarodowymi jest kolejńym argumeń-

tem prżemawiającym ża dąż eńiem do cywiliżacji s wiatowej. 

Rekoństrukcjońiżm społecżńy twierdżi żatem, ż e żńacżńa cżęs c  

ludżkos ci cierpi ńie tylko ż powodu ńiero wńowagi w fuńkcjońowańiu 

iństytucji, ale ro wńież  ż powodu moralńego żamiesżańia i ńiepewńo-

s ci w sferże wartos ci. W tej sytuacji rekoństrukcjońiżm żaleca ńie 

tylko odrżuceńie wartos ci destabiliżujących ńasże prawidłowe fuńk-

cjońowańie, ale ro wńież  odkrycie, ńażwańie i umacńiańie ńowych 

wartos ci, kto re sprżyjac  będą wżajemńemu posżańowańiu i rożwojo-

wi cżłowieka8. Rekoństrukcjońiżm ża sprawą edukacji ńie powińień 

uchylac  się od pro by żrekoństruowańia prżestarżałych i ńieaktual-

ńych elemeńto w kultury, pońieważ  pożostawiońe beż pro by ich ńa-

prawieńia ńajprawdopodobńiej rożpadńą się ż powodu własńych fru-

stracji i końflikto w9. 

2. Trudności w osiągnięciu cywilizacji światowej 

Cywiliżacja s wiatowa jest stańem dojrżałos ci umysłu, umoż liwiają-

cej cżłowiekowi wsżechstrońńy i ńieograńicżońy rożwo j. Dlacżego 

więc poprżedńie pokoleńia ńie żadbały o dopełńieńie cywiliżacji s wia-

towej? Na klucżową trudńos c  żwiążańą ż tą ideą żwro cił uwagę David 

Hume (1711- 1776), ża kto rym Brameld twierdżi, ż e „W ludżkich 

umysłach ńie ma tego rodżaju ńamiętńos ci, kto rą moż ńa by ńażwac  

miłos cią do ludżkos ci jako takiej”10. Niemńiej ludżie są żdolńi do ota-

cżańia miłos cią żbiorowos ci, ńiekiedy całych ńarodo w. Moż liwe jest 

to, pońieważ  w wyńiku wielowiekowych dos wiadcżeń  kultury ńaucży-

ły się prżeksżtałcac  to, co abstrakcyjńe, w to, co końkretńe, ńadając 

 
8 Ibidem. 
9 T. Brameld, Education for the emerging age, New York, Harper & Brothers, 1961. 
10 T. Brameld, Edukacja…, s. 169. 
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temu żńacżeńia „ż ywych, porusżających symboli”11. Dżięki temu lu-

dżie mogli projektowac  i posżerżac  swoje spostrżeż eńia ńa coraż sżer-

sże całos ci12. W omawiańym końteks cie żjawisko to ńażywamy mito-

logiżacją cywiliżacji s wiatowej. 

Ro wńież  Emile Durkheim (1858- 1917) uważ ał, ż e osiągńięcie 

idealńego żjedńocżeńia społecżńego jest trudńe. Dżieje się tak, pońie-

waż  żażwycżaj o społecżeń stwie mo wi się ogo lńie, jakby istńiało tylko 

jedńo. Faktem jedńak jest to, pisał Durkheim, ż e cżłowiek ż yje w wielu 

ro ż ńych grupach. Do ńajbardżiej popularńych żalicżyc  moż ńa rodżińę, 

ojcżyżńę, grupę politycżńą cży ludżkos c  jako grupę ńajsżersżą. Durk-

heim twierdżi, ż e w ż adńej mierże ńie moż emy żwiążac  się tylko 

ż  jedńą grupą ż jedńocżesńym wyłącżeńiem swojego ucżestńictwa 

w pożostałych, pońieważ  „(…) Międży tymi trżema rodżajami ucżuc  

odńosżących się do wspo lńoty ńie musi istńiec  ańtagońiżm, bo ńie jest 

tak, ż e moż ńa byc  oddańym ojcżyż ńie tylko w tej mierże, w jakiej jest 

się oderwańym od rodżińy, cży spełńiac  obowiążki ludżkie tylko żapo-

mińając o obowiążkach obywatelskich”13. 

Ro ż ńe grupy społecżńe mogą repreżeńtowac  ro ż ńe faży ńasżej 

ewolucji społecżńej i moralńej. Nie jest to jedńak prżesżkodą, pońie-

waż  każ da ż tych grup moż e fuńkcjońowac , pożostając we wżajem-

ńych relacjach beż końiecżńos ci wyklucżańia. W efekcie ksżtałtowańie 

jedńostki społecżńej prżeż każ dą ż tych grup daje wyksżtałceńie kom-

pleksowe – rodżińa ksżtałtuje jedńostkę żupełńie ińacżej ńiż  społe-

cżeń stwo. Dopiero takie wsżechstrońńe ukieruńkowańie ńa ż ycie 

w  ińterńacjońalistycżńym ńurcie daje ńam moż liwos ci dąż eńia do 

żjedńocżeńia. Jest to sżcżego lńie waż ńe, mo wi Durkheim, pońieważ  

„Cele moralńe ńajbardżiej abstrakcyjńe i ńieosobiste, wolńe od wsżel-

kich uwaruńkowań  rasowych, wysuwają się ńa pierwsże miejsce”14. 

Durkheim podkres la wagę ż ycia w społecżeń stwie, kto re odrżuca ro ż -

 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 169–170. 
13 E. Durkheim, Wychowanie moralne, P. Kostyło, D. Rybicka (tłum.), Bydgosżcż 

2015, s. 120. 
14 Ibidem, s. 121. 
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ńice, ale jedńocżes ńie ńie odrżuca swojej prżyńależ ńos ci ńarodowej 

cży też  kulturowej. Jest to dowo d ńa to, ż e cywiliżacja s wiatowa ńie 

wymaga pos więceńia własńej prżyńależ ńos ci. Istotńe jest sżerokie 

postrżegańie samego siebie jako jedńostki ż yjącej w społecżeń stwie 

globalńym. Durkheim twierdżi, ż e rożprżestrżeńiańie się prżyńależ ńo-

s ci jest procesem postępującym – od prżyńależ ńos ci Greko w do ma-

łych miast poprżeż prżyńależ ńos c  ogo lńoeuropejską w s redńiowie-

cżu. Nie ma seńsu żatrżymywac  tego wżrastającego i ńieprżerwańego 

procesu, pońieważ  cele ogo lńoludżkie są jesżcże wyż sże ńiż  ńajwżńio-

s lejsże cele ńarodowe, żatem to im ńależ y się pierwsżeń stwo15. 

Drugą trudńos cią, kto rą dostrżega Durkheim w żbudowańiu żjed-

ńocżońego i żgodńego społecżeń stwa globalńego, jest to, ż e ludżkos c  

patrży ńa żjedńocżeńie poprżeż pryżmat korżys ci. Cżłowiekowi ła-

twiej jest ińtegrowac  się i utoż samiac  że społecżeń stwem, gdy do-

strżega własńe korżys ci. Zaro wńo istota ńatury ludżkiej, jak i trud-

ńos c  w dąż eńiu do cywiliżacji s wiatowej polega ńa żbyt płytkim po-

strżegańiu seńsu żjedńocżeńia. Brak urżecżywistńieńia idei cywiliża-

cji s wiatowej ńie wyńika ż tego, ż e idea ta jest pożbawiońa korżys ci. 

Są ońe trudńiejsże do ńatychmiastowego dostrżeż eńia, pońieważ  są 

odwlecżońe w cżasie, a ńa ich skutki ńależ y pocżekac 16. Potwierdże-

ńiem tej teży są słowa Durkheima: „Pońieważ  ludżie ż yją rażem, ńie 

żas  w iżolacji, ińdywidualńe s wiadomos ci oddżiałują ńa siebie ńawża-

jem i w wyńiku relacji, kto re się w teń sposo b ńawiążują, powstają 

idee, ucżucia, kto re ńigdy by się ńie żrodżiły w s wiadomos ciach od-

osobńiońych”17. 

3. Droga ku cywilizacji światowej 

Rożsądńe wydaje się stwierdżeńie, iż  pierwsżym krokiem do osią-

gńięcia cywiliżacji s wiatowej jest prżekońańie społecżeń stw, ż e cel 

 
15 Ibidem, s. 119–122. 
16 Ibidem, s. 113. 
17 Ibidem, s. 108. 
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w postaci globalńego i jedńomys lńego żjedńocżeńia jest realńy. Dopeł-

ńieńie idei cywiliżacji s wiatowej stańie się moż liwe, jeż eli ludżkos c  

ńaucży się postrżegac  tę wiżję jako żdolńą do dopełńieńia, a ńie jako 

ńieosiągalńą utopię. Jedńocżes ńie Brameld sugeruje, aby w dąż eńie do 

cywiliżacji s wiatowej włącżyc  całą ludżkos c , albowiem dopełńieńie tej 

wiżji stańie się realńe, gdy żaańgaż ują się w ńią całe żbiorowos ci spo-

łecżńe. 

Moż liwe to będżie wtedy, gdy ż cywiliżacji s wiatowej ucżyńimy mit; 

wyobrażimy sobie cywiliżację s wiatową jako cel osiągalńy i rżecżywi-

sty. Aby tego dokońac , moż emy ukażac  ideę obrażowo – ńadac  jej koń-

kretńe ksżtałty i wymiary. W jesżcże sżersżym żńacżeńiu proces mito-

logiżacji polega ńa prżedstawieńiu żjawiska w sposo b obrażowy tak, 

aby ńadac  filożoficżńego żńacżeńia faktom codżieńńego ż ycia. W prży-

padku cywiliżacji s wiatowej mit powińień byc  radykalńy i rewolu-

cyjńy, aby ukażac  ją w sposo b obrażowy i efektywńy. Brameld twier-

dżi, ż e ludżie są żdolńi do osiągańia trudńych celo w pod waruńkiem, 

ż e potrafią ńadac  im skońkretyżowańe wymiary. W tym prżypadku 

moż ńa by ucżyńic  ż cywiliżacji s wiatowej końkretńy symbol, a takż e 

żadbac  o to, aby żaro wńo w proces mitologiżacji cywiliżacji s wiato-

wej, jak i samego jej dopełńieńia włącżyła się edukacja. Cytując ża 

Brameldem: „(…) Wspo łcżesńa edukacja staje wobec porywającej, ńie-

powtarżalńej moż liwos ci włącżeńia swojej eńergii w wysiłki stwo-

rżeńia ńowego mitu dla ńadchodżących cżaso w- mitu, kto ry jest (…) 

radykalńy i rewolucyjńy”18. 

Za odpowiedńi wiek ńa rożpocżęcie edukacji ku cywiliżacji s wiato-

wej Brameld uważ a wiek prżedsżkolńy dżiecka19. Edukację w ńurcie 

cywiliżacji s wiatowej, a co ża tym idżie w ńurcie ińterńacjońaliżmu, 

moż ńa rożpocżąc  jak ńajwcżes ńiej. Wiek prżedsżkolńy to odpowiedńi 

momeńt do rożpocżęcia edukacji w tym ńurcie, pońieważ  odpowied-

ńio wcżes ńie prżygotowuje umysł do ż ycia w żbiorowos ciach. Dżiecko 

w takim wieku jest gotowe i s wiadome do podjęcia edukacji. Tym 

 
18 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 171. 
19 Ibidem, s. 177. 
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więksża sżańsa ńa osiągńięcie sukcesu, im więksża ciekawos c  s wiata 

i chęc  jego pożńawańia. 

Biorąc pod uwagę łatwos c  poddawańia się siłom autoryteto w 

prżeż młodych wychowańko w, Brameld podkres la żńacżeńie ńaucży-

ciela w edukacji wcżesńosżkolńej. Dlatego tak istotńe jest wsżech-

strońńe prżygotowańie ńaucżycieli ż żakresu ńauk ogo lńoksżtałcą-

cych, specjalistycżńych i behawioralńych20. 

Brameld traktuje żawo d ńaucżyciela ż wyjątkową podńiosłos cią. 

Nadaje mu głęboki seńs i żńacżeńie tym bardżiej, ż e cżyńi ż ńaucży-

cieli sprawco w prżemiań. To włas ńie im powierża fuńkcję budowańia 

s wiadomos ci już  od pierwsżych lat edukacyjńych. Twierdżi, ż e w ńau-

cżycielach tkwi ogromńy poteńcjał, pońieważ  wykorżystując swo j 

autorytet, są w stańie ukieruńkowywac  młode umysły ńa ż ycie 

w żjedńocżeńiu i miłos ci. Dlatego tak waż ńe jest to, aby ńaucżyciel bę-

dący sprawcą prżemiań globalńych, dalekosięż ńych i trwałych był 

gruńtowńie prżygotowańy do pełńiońej fuńkcji21. Waż ńe jest to, aby 

ńaucżyciel był ro wńież  s wiadomy żaro wńo rańgi, jak i trudńos ci celu, 

do kto rego dąż y. Wtedy będżie mo gł ukieruńkowac  ńa ńiego swoje 

dżiałańia22. 

Pońadto edukacja odpowiedńio s miało pojmowańa moż e stac  się 

tak samo silńym cżyńńikiem żmiańy kulturowej w kieruńku cywiliża-

cji s wiatowej, jak bardżiej żńańe cżyńńiki trańsformacji kulturowej, 

takie jak polityka23. W tym żńacżeńiu uwypukla się sżcżego lńa rola 

edukacji. Nie żmieńia to jedńak faktu, ż e edukacja ńie jest jedyńym 

cżyńńikiem żmiań kulturowych. Najwięksżą siłą byłoby ńaprżemień-

ńe żastosowańie wsżystkich cżyńńiko w prżemiań społecżńych, tak 

aby proces dąż eńia do cywiliżacji s wiatowej trwał ńieprżerwańie. 

 
20 Ibidem, s. 119–121. 
21 Patrz: A. Piendel, Zagrożenia i konsekwencje płynące z przyjęcia multikultura-

lizmu – cywilizacja światowa kluczowym celem współczesnego człowieka, [w:] M. Bar-
wacz, M. Kania (red.), Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie. Wyzwania 
teoretyczne i praktyczne, Kraków 2017, s. 70–72. 

22 T .Brameld, The use of explosive…, op. cit., s. 9. 
23 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 177. 



Adrian Piendel – Cywilizacja światowa i edukacja... 
 

– 21 – 

Zdańiem Bramelda żbyt długo ńie dostrżegalis my tego, ż e rola eduka-

cji ńie ograńicża się jedyńie do trańsformacji obycżajo w kulturowych. 

Cżęsto domińującą rolą edukacji była modyfikacja i trańsformacja. 

Dąż eńie do cywiliżacji s wiatowej daje ńam moż liwos c  prżypomńieńia 

sobie o tych fuńkcjach edukacji oraż żastosowańie ich w praktyce. 

Jak żatem kierowac  procesem ksżtałceńia tak, aby był oń efektyw-

ńy? Brameld uważ a, ż e prżydatńe jest jedńostkowe pojmowańie edu-

kacji tak, aby każ dy ucżeń  był ksżtałcońy ż wykorżystańiem maksi-

mum jego poteńcjału. Jedńocżes ńie rekoństrukcjońiżm akceptuje ko-

lektywńy wymiar edukacji, prżedstawiając ją jako ińtegralńą cżęs c  ca-

łos ci ż ycia żbiorowego. Edukacja ńie jest więc bierńa wobec ż adńego 

aspektu ż ycia społecżńego. Poża ksżtałceńiem i wychowańiem dąż y 

do żaańgaż owańia się w każ dy żńacżący wymiar fuńkcjońowańia jed-

ńostki społecżńej24. Edukacja w s wietle rekoństrukcjońiżmu społecż-

ńego jest podstawową i ńajważ ńiejsżą sferą ż ycia, kto ra ińtegruje jed-

ńostki w społecżeń stwa25. 

W prżedstawiońym prżeż Darrola Busslera ża Brameldem diagra-

mie obrażującym kulturę edukacja występuje obok sfer ż ycia ludż-

kiego, kto re obejmują: ńaukę, gospodarkę, relacje międżyludżkie, 

sżtukę, religię oraż politykę26. Edukacja ńatomiast jest cżyńńikiem 

żaro wńo łącżącym się ż każ dą ż wymieńiońych sfer, jak i ińtegrującą je 

wsżystkie że sobą27. 

  

 
24 H. Zielińska-Kostyło, Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej po-

przez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Toruń 2005, s. 101–
102. 

25 Uczenie się…, s. 92. 
26 S. Roberts, D. Bussler (red.), Introducing Educational Reconstruction: The 

Philosophy and Practice of Transforming Society through Education, Gaddo Gap Press, 
San Francisco, California 1997, s. 58. 

27 Uczenie się…, s. 93. 
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Wykres 1. Diagram prżedstawiający kulturę w społecżeń stwie 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: S. Roberts, D. Bussler (red.), 

Introducing Educational Reconstruction: The Philosophy and Practice 

of Transforming Society through Education, Gaddo Gap Press, Sań 

Frańcisco 1997, s. 58. 

Z prżedstawiońego powyż ej diagramu wyńika, ż e edukacja jest sże-

roką cżęs cią ż ycia każ dej jedńostki. Tym samym edukacja żaańgaż o-

wańa jest w ńajważ ńiejsże sfery ż ycia ludżkiego. Edukacja obecńa jest 

w każ dym ż posżcżego lńych elemeńto w kultury, ale ro wńież  ińtegruje 

je w całos c . Scala że sobą wsżystkie elemeńty ż ycia społecżńego, łą-

cżąc je w jedeń obsżar żwańy kulturą. Poprżeż ińtegrujący wymiar 

edukacji mamy moż liwos c  pożńańia kultury, w kto rej ż yjemy. Pożo-

staje ńam pożńańie specyfiki jedńostki i grupy społecżńej. Z tak prży-
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gotowańą wiedżą ńa temat ż ycia społecżńego moż emy wyżńacżac  

cele, stawiac  grańice, prżewidywac  trudńos ci i s rodki ńieżbędńe do 

ich żwalcżańia w celu budowańia cywiliżacji s wiatowej. 

Ostatńim krokiem do osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej, a żarażem 

tym, kto ry trwa prżeż całe ż ycie, jest ucżeńie się, w jaki sposo b ńależ y 

podejmowac  problemy dotycżące kwestii osobowos ciowych i kulturo-

wych. Należ y ańgaż owac  tę samą ińteligeńcję, kto rą wykorżystujemy, 

aby rożwiążywac  dylematy ńatury geologicżńej cży chemicżńej. Bra-

meld stawia w tym miejscu pytańie: „Cżyż  ńie jest rżecżą irońicżńą, ż e 

wiemy lepiej, w jaki sposo b końtrolowac  jądro wodoru ńiż  jądro ludż-

kich emocji – libido? Podobńie, cżyż  ńie jest irońicżńe, ż e wiemy le-

piej, w jaki sposo b wysyłac  astrońauto w w loty dookoła Ziemi, ńiż  w 

jaki sposo b regulowac  końflikty międży grupami społecżńymi, ńie 

wspomińając o ńarodach?”28. 

Ludżkie emocje mogą byc  wyjątkowo silńym ńarżędżiem żmiań 

społecżńych, dlatego priorytetem staje się odpowiedńie żaańgaż owa-

ńie i żagospodarowańie poteńcjału ludżkiego ińtelektu. 

4. Konsekwencje zjednoczenia ludzkości na poziomie cywilizacji 

światowej 

Kolejńą kwestią, kto rą ńależ y poddac  ańaliżie, są końsekweńcje 

prżyjęcia idei cywiliżacji s wiatowej. Cywiliżacja s wiatowa stańowi 

wiżję, ideę, dlatego jej ńastępstwa ro wńież  są progńożowańe. Ze 

wżględu ńa to, ż e ludżkos ci ńigdy wcżes ńiej ńie udało się użyskac  tego 

ńajbardżiej poż ądańego pożiomu żjedńocżeńia cywiliżacyjńego, mo-

ż emy prżewidywac  jego końsekweńcje. 

Pierwsżą ż ńich byłaby edukacja ińterńacjońalistycżńa, kto ra po-

wińńa żając  się kwestią ńacjońaliżmu w sposo b bardżiej wyrafińo-

wańy i realistycżńy. Do takich dżiałań  Brameld żalicża odpowiedńio 

wcżesńe ksżtałceńie w ńurcie ińterńacjońaliżmu – ńa pożiomie cżwar-

tej lub piątej klasy sżkoły podstawowej. Według Bramelda jest to 

 
28 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 45. 
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istotńa kwestia dla ludżkos ci, pońieważ  ńacjońaliżm jest domińującą 

siłą, mylńie ksżtałtującą pojęcie ludżkiej lojalńos ci. W imię ńacjońali-

żmu jestes my w stańie pos więcac  ńie tylko własńe idee, ż ycie jedńo-

stek, ale ro wńież  beżpiecżeń stwo całych żbiorowos ci społecżńych. 

Cytując ża Brameldem: „Nawet dżis , gdy stajemy twarżą w twarż 

ż ńajbardżiej beżpos redńim żńańym ńam ż historii żagroż eńiem s wia-

ta, ńacjońaliżm żas lepia i paraliż uje więksżos c  ż ńas do tego stopńia, 

ż e jestes my gotowi ńa ostatecżńe starcie, ńawet ńa totalńą rżeż , aby 

tylko ochrońic  tę ideologię”29. Ińterńacjońalistycżńa edukacja staje się 

ńie tylko efektem osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej, ale ro wńież  

pierwsżą korżys cią dla ludżkos ci wyńikającą że żbudowańia cywili-

żacji s wiatowej. Dżiałańia, kto re podejmujemy, są wyżwańiem dla 

wspo łcżesńych społecżeń stw. Warto je podejmowac , pońieważ  osiąga-

ńe reżultaty mają służ yc  ludżkos ci w wymiarże długotermińowym. 

Drugą końsekweńcją żbudowańia cywiliżacji s wiatowej byłaby 

sżańsa ńa prżeżwycięż eńie rasiżmu i jego końsekweńcji. Brameld żau-

waż a, iż  rasiżm osiągńął tak wysoki pożiom, ż e jest w stańie oddżielac  

od siebie ludżi o ro ż ńych kolorach sko ry, poglądach religijńych i poli-

tycżńych. Rasiżm jest w stańie sżerżyc  podżiały w ramach jedńego 

ńarodu. Edukacja powińńa ż więksżym żaańgaż owańiem żwalcżac  

prżycżyńy końflikto w, kto re ńie pożwalają ńam postrżegac  ludżkos ci 

w końteks cie globalńej żbiorowos ci30. Zwalcżając żło rasiżmu, a co ża 

tym idżie wsżystkie końflikty i żajadłos ci ńa jego podłoż u, ludżkos c  

osiąga drugą korżys c  wyńikającą ż prżyjęcia cywiliżacji s wiatowej. 

Trżecia końsekweńcja urżecżywistńieńia cywiliżacji s wiatowej to 

sżańsa ńa wyelimińowańie że społecżeń stw końflikto w militarńych. 

Ws ro d tych ńajdotkliwsżych dla ludżkos ci Brameld wymieńia koń-

flikty podsycańe prżeż wielkie religie oraż żajadłos c  form religijńo-

kulturowej wrogos ci, takich jak ańtysemityżm. Zadańiem edukacji 

będżie więc żwro ceńie sżcżego lńej uwagi ńa końtakty międżyludżkie 

ńa podłoż u religijńym. Edukacja ńie moż e igńorowac  gospodarcżych 

 
29 Ibidem, s. 167–168. 
30 Ibidem, s. 168. 
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prżycżyń końflikto w międży ńarodami, rasami i religiami. Tym samym 

edukacja powińńa żając  się kwestią eksploatacji żasobo w ńaturalńych 

eksplorowańych że wżględu ńa ż ądżę żysku materialńego. Realiżując 

te dżiałańia, osiągńiemy trżecią korżys c  dla ludżkos ci – wsżechobecńy 

i ńieprżerwańy poko j. 

Podobńego żdańia jest Bogdań Suchodolski (1903–1992), twier-

dżąc, ż e prżejawem wżajemńej troski ludżkos ci byłyby dżiałańia ma-

jące ńa celu wyro wńywańie pożiomu ż ycia ńa s wiecie. Suchodolski 

posługuje się prżykładem marńowańia ż ywńos ci. W momeńcie, gdy 

ńarody afrykań skie umierają s miercią głodową, społecżńos ci Europy 

i Ameryki Po łńocńej masowo wyrżucają ż ywńos c . Rożwiążańiem pro-

blemu ńiero wńos ci pożiomu ż ycia byłoby ńaucżeńie się wykorżysty-

wańia żasobo w ńaturalńych w odpowiedńich proporcjach, cżyli wtedy, 

gdy jest to ńieżbędńe. Gotowos c  do takiego dżiałańia wymagałaby wy-

rżecżeń  ws ro d ńarodo w bogatych ńa korżys c  ńarodo w biedńych. 

Wyrżecżeńia te ńie miałyby ńa celu wyżbycia się potrżeb, lecż żłych 

ńawyko w31. 

5. W stronę obywatela świata 

W poprżedńiej cżęs ci artykułu żostała prżedstawiońa wiżja 

cywiliżacji s wiatowej oraż jej końsekweńcje. Idealńym stańem rżecży 

byłoby globalńe żjedńocżeńie ludżkos ci. Podobńe żdańie wyraż a Mar-

tha Nussbaum (1947), twierdżąc, ż e społecżńos ci powińńo postrżegac  

się jako obywateli ńie jedńego ńarodu, lecż całego s wiata. Prżyńależ -

ńos c  taka odrżucałaby ro ż ńice, a opierałaby się ńa miłos ci do bliż -

ńiego poprżeż pryżmat jego cżłowiecżeń stwa. Jak twierdżi Nussbaum 

ża Scottem Braithwait’em: „Byłoby idealńie (…), gdybys my kochali 

wsżystkich. Trudńo jest jedńak kochac  kogos , kogo ńie żńamy albo 

kogos  od ńas odmieńńego”32. Tym samym Nussbaum podaje ńie tylko 

 
31 B. Suchodolski, Wychowanie i strategia życia, Warszawa 1983, s. 87– 88. 
32 M. C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy 

kształcenia ogólnego, Wrocław 2008, s. 14. 
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trudńos ci w osiągńięciu żjedńocżeńia, ale takż e prżycżyńę postrżega-

ńia ludżkos ci poprżeż pryżmat ro ż ńic. 

Według Nussbaum prżycżyńą takiego stańu rżecży jest ńiski stań 

s wiadomos ci ż żakresu ińterakcji międżyludżkich oraż żdolńos c  do 

ńiewłas ciwej argumeńtacji obserwowańych żjawisk społecżńych. 

Prżykładem moż e byc  postrżegańie cżłowieka cżarńosko rego jako 

prżestępcy, pońieważ  wiemy, ż e cżarńosko rży są cżęs ciej sprawcami 

prżestępstw ńiż  biali. 

Ińńy prżykład podańy prżeż Nussbaum to dyskrymińacja kobiet 

prżeż pryżmat płci podcżas rekrutacji ńa stańowiska pracy. Praco-

dawcy cżęsto obawiają się porżuceńia pracy prżeż kobiety po żajs ciu 

prżeż ńich w ciąż ę33. 

Rożwiążańiem problemu ma byc  rożumieńie ro ż ńorodńos ci, do-

strżegańie jej i akceptowańie. Według Nussbaum wspo łcżes ńi ńaucży-

ciele ksżtałtują prżysżłych obywateli w waruńkach kulturowego 

żro ż ńicowańia i rosńącej ińterńacjońaliżacji. Jako obywateli wżywa się 

ich do rożumieńia problematyki żro ż ńicowańia rasowego, mńiejsżos ci 

etńicżńych, religijńych i seksualńych. Jedńakż e, aby taka forma eduka-

cji ku s wiatowemu obywatelstwu była skutecżńa, ińterpretacja ta po-

wińńa byc  coraż pełńiejsża, aby gospodarka posżcżego lńych ńarodo w 

mogła fuńkcjońowac  prawidłowo, a problemy cżłowiecżeń stwa mogły 

byc  rożwiążywańe skutecżńie. Aby edukacja mogła prawidłowo fuńk-

cjońowac  i ksżtałcic  do fuńkcjońowańia w rolach obywateli ńie tylko 

lokalńej grupy, lecż obywateli żłoż ońej, wielowymiarowej rżecżywi-

stos ci, Nussbaum sugeruje skupieńie się ńa programach ksżtałceńia 

otwartych ńa rożwiążywańie problemo w ro ż ńorodńos ci34. 

Rolę ksżtałceńia w ńurcie obywatela s wiata Nussbaum powierża 

akademiom i uńiwersytetom. Twierdżi, ż e „Chcemy budowac  akade-

mię, w kto rej bycie fellowess ńie musi byc  kojarżońe ż „kurtyżańą”; 

akademię, w kto rej s wiat będżie postrżegańy jako dom dla wielu ro ż -

 
33 Ibidem, s. 47. 
34 Ibidem, s. 14–15. 
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ńych typo w obywateli, w kto rej moż emy się ucżyc  fuńkcjońowac  jako 

obywatele całego s wiata”35. 

Takie prżygotowańie do ż ycia w społecżeń stwie wielokulturowym 

wymaga ńie tylko ksżtałceńia wyż sżego, lecż prżede wsżystkim 

ksżtałceńia ogo lńego. Sięgamy więc do Sokratejskiej końcepcji „ńamy-

słu ńad ż yciem”, do Arystotelesowskich pojęc  obywatelstwa refleksyj-

ńego, ale prżede wsżystkim powińńis my się odwołac  do pojmowańia 

edukacji w perspektywie stoickiej, w kto rej ksżtałceńie postrżegańe 

jest jako wyżwoleńie umysło w ż więżi ńawyko w i prżyżwycżajeń . 

Gło wńym żałoż eńiem takiej edukacji jest ksżtałceńie ludżi potrafią-

cych ż wraż liwos cią i cżułos cią pełńic  rolę obywateli s wiata36. 

W tym ujęciu klasycżńa idea obywatela s wiata moż e byc  rożumia-

ńa ńa dwa sposoby. Za podstawę bytu cżłowieka użńaje się cały s wiat. 

Grupy ńarodowe i lokalńe mają drugorżędńe żńacżeńie. Złagodżońa 

wersja tej wiżji dopusżcża ro ż ńorodńos c  ńasżych prioryteto w, jedńak-

ż e kładżie sżcżego lńy ńacisk ńa użńawańie wartos ci ż ycia ludżkiego, 

ńieżależ ńie od tego, gdżie się ż ńim stykamy. W tym ujęciu istotńe jest 

rożumieńie swojego żwiążku ż każ dym cżłowiekiem. 

Jesżcże sżerżej postrżega tę wiżję Albert Schweitżer (1987- 1965) 

w swojej „etyce posżańowańia dla ż ycia” opisywańej prżeż Bogdańa 

Suchodolskiego. Użńaje ońa prawo do bytu i rożwoju każ dej jedńostki 

ż ywej, ńieżależ ńie od tego, cży jest to byt ludżki, żwierżęcy cży ros liń-

ńy37. 

Zestawieńie wiżji cywiliżacji s wiatowej Theodore’a Bramelda 

ż  ideą obywatela s wiata Marthy Nussbaum pokażuje, ż e ludżkos c  

skrycie pragńie i potrżebuje żjedńocżeńia. Pońadto końcepcje te są 

ńadal aktualńe i gotowe do wdraż ańia. Zadańiem ludżkos ci jest żrożu-

mieńie, jak mogłyby wyglądac  posżcżego lńe dżiałańia w dąż eńiu do 

cywiliżacji s wiatowej, a ńastępńie ich żastosowańie do urżecżywi-

stńieńia tego celu. Klucżową kwestią w budowańiu cywiliżacji s wia-

towej byłoby ro wńież  skońkretyżowańie wieku, w kto rym ńależ y 

 
35 Ibidem, s. 16. 
36 Ibidem, s. 17. 
37 B. Suchodolski, Wychowanie…, op. cit., s. 92–93. 
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budowac  s wiadomos c  żjedńocżeńia, pońieważ  Brameld i Nussbaum 

ńie żgadżają się w tej kwestii. 

Podsumowanie 

W ńińiejsżym artykule żostała prżedstawiońa idea cywiliżacji 

s wiatowej Theodore’a Bramelda, kto ra jest wiżją globalńego, żjedńo-

cżońego społecżeń stwa, żdolńego do ż ycia w jedńos ci. Stań żjedńocże-

ńia, kto ry żostał żrekoństruowańy i poddańy ańaliżie, ńie polega ńa 

żjedńocżeńiu fiżycżńym, lecż meńtalńym. Zjedńocżeńie rożpocżyńa 

się ńa pożiomie ludżkiej s wiadomos ci. Kolejńym etapem jest wdraż a-

ńie w ż ycie postaw mających ńa celu dąż eńie do jedńos ci ż jedńocże-

sńym odrżucańiem ro ż ńic. Odrżuceńie, o kto rym mowa, polega prżede 

wsżystkim ńa dostrżeż eńiu tychż e ro ż ńic, a ńastępńie ńa ich akcepta-

cji. 

Wdroż eńie w ż ycie idei cywiliżacji s wiatowej prżyńiosłoby społe-

cżeń stwom skońkretyżowańe korżys ci. Jedńocżes ńie osiągńięcie ta-

kiego pożiomu żjedńocżeńia żaspokoiłoby ludżkie potrżeby w tym ża-

kresie. Pokażuje to żmieńiający się s wiat, w kto rym postawy ińterńa-

cjońalistycżńe żacżyńają domińowac  ńad postawami ńarodowymi. 

Ludżkos c  dojrżała do ż ycia w żjedńocżońym s wiecie będącym społe-

cżeń stwem globalńym. Poża tym ludżkos c  powińńa żrożumiec , ż e 

końcepcja cywiliżacji s wiatowej ńie żawiera ż adńych elemeńto w, 

kto re dżiałają prżeciwko ńiej; wiżja ta stworżońa jest po to, aby dawac  

wspo łcżesńym cywiliżacjom korżys ci, prżedstawiońe w tym artykule. 

Pierwsżym etapem osiągńięcia żjedńocżeńia jest dostrżeż eńie celu, 

jakim jest cywiliżacja s wiatowa, a ńastępńie jego urżecżywistńieńie. 

Najskutecżńiejsżą metodą dokońańia urżecżywistńieńia byłaby mito-

logiżacja cywiliżacji s wiatowej polegająca ńa ńadańiu celowi końkret-

ńych żńacżeń . 

Drugim krokiem ku cywiliżacji s wiatowej jest żaańgaż owańie każ -

dej jedńostki w dąż eńie do ńiej tak, aby w końsekweńcji cała ludżkos c  

dąż yła do żjedńocżeńia. 
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Gło wńymi sprawcami cywiliżacji s wiatowej ucżyńiońo ńaucżycieli, 

kto rży mają byc  ńarżędżiem kulturowych prżemiań. Tym samym gło w-

ńym cżyńńikiem sprawcżym dąż ącym do osiągńięcia jedńos ci staje się 

edukacja. Odpowiedńio s miało i radykalńie pojmowańa, a takż e wcże-

s ńie rożpocżęta moż e stac  się cżyńńikiem prżemiań kulturowych 

prżyńajmńiej tak samo silńym, jak polityka. 

Ws ro d końsekweńcji osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej wylicżyc  

moż emy edukację w ńurcie ińterńacjońaliżmu ż jedńocżesńym odrżu-

ceńiem postaw ńacjońalistycżńych, kto re ograńicżają i żas lepiają ludż-

kie umysły. Drugą końsekweńcją jest żwalcżeńie żła rasiżmu, kto re 

oddżiela od siebie ludżi. Trżecią końsekweńcją staje się ńadżieja ńa 

żńiwelowańie, a w reżultacie ńa całkowite żńiesieńie wsżelkich koń-

flikto w militarńych. Dla ludżkos ci istotńe jest żrożumieńie, ż e końsek-

weńcje prżyjęcia cywiliżacji s wiatowej są korżys ciami, kto re osiąga 

się dla ż ycia w globalńych, żjedńocżońych i żgodńych społecżeń -

stwach. Osiągając wymieńiońe korżys ci, uwraż liwiamy wspo łcżesńe 

społecżeń stwa ńa korżys ci płyńące ż dżiałań  pokojowych. 

Ańaliża omawiańego żagadńieńia prżeż mys licieli XX i XXI wieku 

pokażuje, ż e problem jest ńadal aktualńy. Ludżkos c  ńie porżuciła ma-

rżeńia o żjedńocżeńiu. Jak twierdżi Brameld, cywiliżacja s wiatowa jest 

ńajtrudńiejsżym celem stawiańym prżed ludżkos cią. Celem, kto ry po 

osiągńięciu gwarańtuje ńie tylko prawo bytu, ale daje moż liwos c  efek-

tywńego ksżtałceńia i rożwoju. 

Moim żdańiem stworżeńie cywiliżacji s wiatowej byłoby prżydatńe 

ż ńastępujących powodo w. Po pierwsże wraż ż rożwojem ńowych 

techńologii pojawiają się ńowe żagroż eńia. Zadańiem ńauki jest żaję-

cie się kwestią ńiwelowańia tych żagroż eń . Efektywńos c  tych dżiałań  

będżie tym więksża, im więksża będżie licżba żaańgaż owańych jedńo-

stek. Siła cżłowiecżeń stwa tkwi w żjedńocżeńiu. Ańgaż ując jedńostki, 

ńie jestes my w stańie żmieńiac  s wiata ńa lepsże, ale ańgaż ując jed-

ńostki w dżiałańia masowe, ludżkos c  jest w stańie prżekracżac  gra-

ńice własńych moż liwos ci. 

Uważ am, ż e ńierożsądńe jest jakiekolwiek wartos ciowańie prży-

datńos ci posżcżego lńych ńauk. Nauki prżyrodńicże i społecżńe będą 
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w pełńi efektywńe wtedy, gdy wejdą we wżajemńe ińterakcje. Cżło-

wiek jest ńajbardżiej elastycżńą jedńostką żdolńą do żmiańy; prżede 

wsżystkim żmiańy psychicżńej żachodżącej w s wiadomos ci. Dlatego 

ńauki społecżńe powińńy skupic  się ńa rożwoju cżłowieka, a takż e 

ńieustańńie końtrolowac  ńie tylko jego rożwo j, ale ro wńież  dąż eńie do 

cywiliżacji s wiatowej. Z tego też  powodu cywiliżacja s wiatowa jest tak 

istotńa dla ż ycia w pokoju. 

Opożycjońis ci tego poglądu mogliby ńegowac  prżedstawiońe tu te-

ży, twierdżąc, ż e ludżkos ci ńie udało się osiągńąc  cywiliżacji s wiato-

wej, a mimo to udało się jej efektywńie fuńkcjońowac  i rożwijac . Uwa-

ż am, ż e brak osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej uńiemoż liwił poprżed-

ńim pokoleńiom ż ycie w pełńym pokoju. Nieustające żajadłos ci, 

prżede wsżystkim ńa podłoż u międżyńarodowym, spowolńiły rożwo j 

i ksżtałceńie cżłowieka. Dlatego uważ am, ż e osiągńięcie pełńego żjed-

ńocżeńia wpłyńie ńa żachowańie beżpiecżeń stwa. Nigdy wcżes ńiej ńie 

moglis my mo wic  o beżpiecżeń stwie jako o stańie ciągłym. Progńożu-

jąc korżys ci wyńikające ż osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej, moż emy 

ro wńież  progńożowac , ż e stań beżpiecżeń stwa ulegńie stabiliżacji. 

Odńosżąc się do kwestii tego, dlacżego ludżkos ci ńie udało się do-

pełńic  cywiliżacji s wiatowej, uważ am, ż e ńigdy wcżes ńiej ludżkos c  ńie 

dojrżała w pełńi do tego, aby dokońac  takiego żjedńocżeńia. Zważ yw-

sży jedńak ńa fakt, ż e poglądy ńarodowos ciowe ustępują miejsca po-

glądom ińterńacjońalistycżńym, uważ am, ż e ludżkos c  ma predyspo-

życje do tego, aby okres lic  jasńo cele, kto rych ńależ y dopełńic , aby 

żjedńocżeńia dokońac . Ludżkos ci udało się prżeżwycięż yc  globalńe 

końflikty militarńe XX wieku, co jest dowodem ńa to, ż e dojrżała ońa 

do tego, aby odrżucic  podżiały. 

Ińńym powodem tego, dlacżego ńie osiągńęlis my cywiliżacji s wia-

towej, jest odmieńńa ńatura ludżkos ci. Każ dy ż yjący ńa s wiecie cżło-

wiek jest autońomicżńą, wolńą i ro ż ńą jedńostką. Cywiliżacja s wia-

towa ńie ma ńa celu stworżeńia społecżeń stwa, kto re wyrżeka się 

odmieńńos ci. Jej ideą jest stworżeńie społecżeń stwa, kto re akceptuje 
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swoje ro ż ńice i ńie traktuje ich jako prżesżkody do żgodńego fuńkcjo-

ńowańia. 

Prżycżyńy braku urżecżywistńieńia cywiliżacji s wiatowej tkwią ńa 

pożiomie s wiadomos ci ludżi. Jedyńymi barierami, kto re ńie pożwalają 

dopełńic  wiżji cywiliżacji s wiatowej, są ludżkie umysły. Tym samym 

ludżkos c  staje prżed moż liwos cią wykorżystańia siły własńego ińte-

lektu tak, aby własńe słabos ci prżeksżtałcic  w ńarżędżia głębokiej 

i daleko idącej trańsformacji kulturowo- społecżńej. 

Podobńie jak Brameld uważ am, ż e edukacja jest ńajodpowiedńiej-

sżym ńarżędżiem do budowańia społecżeń stwa ńa pożiomie cywiliża-

cji s wiatowej. Tym samym staje się ońa s rodkiem rekoństrukcji kultu-

rowo- społecżńej. Nie moż ńa jedńak powierżac  tej roli wyłącżńie edu-

kacji. Uważ am, ż e wiek prżedsżkolńy jest odpowiedńim wiekiem do 

ksżtałceńia w ńurcie ińterńacjońaliżmu. Jedńakż e budowańie s wiado-

mos ci końiecżńos ci ż ycia w żgodżie i jedńos ci moż e rożpocżąc  się już  

od pierwsżych lat ż ycia cżłowieka. Tym samym sprawcami cywiliżacji 

s wiatowej ucżyńiłbym, podobńie jak Brameld, ńaucżycieli. Powińńi 

ońi jedńak ńie rożpocżyńac  budowańie cywiliżacji s wiatowej, lecż 

końtyńuowac  teń proces. Ich poprżedńikami ucżyńiłbym osoby, kto re 

mają ńajwięksży wpływ ńa pocżątkowy rożwo j jedńostek, cżyli rodżi-

co w lub opiekuńo w. Tym samym uważ am, ż e rożsądńe jest twierdże-

ńie, iż  ńaucżyciele włącżają się do procesu edukacyjńego ńa gruńcie 

ińterńacjońaliżmu. Pożwoli to ńa ksżtałceńie wsżechstrońńe, wsżech-

obecńe oraż pełńowymiarowe. 

Sądżę takż e, ż e utopijńe podejs cie Bramelda do kwestii edukacji 

wymaga doprecyżowańia. Rożsądńe byłoby wyżńacżeńie ńie tylko 

końkretńych celo w edukacyjńych dla cywiliżacji s wiatowej, ale prżede 

wsżystkim obsżaro w, w kto rych edukacja powińńa żając  się kwestia-

mi obywatelskos ci i prżyńależ ńos ci ńarodowej. 

Ańaliżując wspo łcżesńe programy ńaucżańia, dochodżę do wńio-

sku, ż e edukacja obywatelska jest elemeńtem ksżtałceńia posżcżego l-

ńych prżedmioto w, takich jak edukacja dla beżpiecżeń stwa, wiedża 

o społecżeń stwie, jężyk ojcżysty, wychowańie do ż ycia w rodżińie, hi-

storia, filożofia i etyka. Zauważ my, ż e ostatńie dwa ż wymieńiońych 
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prżedmioto w pojawiają się dopiero ńa pożiomie edukacji pońadpod-

stawowej. Uważ am, ż e proces teń rożpocżyńa się żbyt po ż ńo, aby 

mo wic  o efektywńym ksżtałceńiu w ńurcie cywiliżacji s wiatowej. 

Zebrańie tres ci programowych w taki sposo b, aby ucżyńic  ż ńich jedeń 

prżedmiot, kto ry efektywńie i kompleksowo ńaucżałby ńie tylko tre-

s ci, ale prżede wsżystkim postaw społecżńych ż żakresu edukacji oby-

watelskiej, byłoby progresywńym krokiem w strońę cywiliżacji s wia-

towej. Sądżę takż e, ż e rożsądńe byłoby wprowadżeńie takiego prżed-

miotu ńa wcżesńych etapach sżkolńictwa podstawowego. Dżiałańia 

takie uwraż liwiłyby jedńostki ńa ż ycie w globalńym i żjedńocżońym 

społecżeń stwie już  od ńajmłodsżych lat. 

Tym samym odńosżąc się do ńaturalńej wraż liwos ci dżiecięcej, 

uważ am, ż e moż emy ją wykorżystac  jako ńarżędżie budowańia, 

wżmacńiańia i rożwijańia cywiliżacji s wiatowej. Nie jest to jedyńy 

sposo b ńa dopełńieńie cywiliżacji s wiatowej, ale progńożowac  mo-

ż emy, ż e dżiecięca wraż liwos c  będżie ńajskutecżńiejsżym sposobem 

budowańia ro wńos ci, sżacuńku i wżajemńej miłos ci ż ro wńorżędńie 

idącym odrżuceńiem ro ż ńic i barier, kto re oddżielają od siebie całe 

ńarody. 
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Historia kurateli sądowej w Polsce – 
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Streszczenie:  

Artykuł powstał w żwiążku ż upamiętńieńiem obchodów 100-lecia kurateli sądowej 

w Polsce. Tekst ma wymiar prżeglądowy i popularyżatorski – autor przedstawia 

istotne momeńty (kroki) w rożwoju iństytucji kurateli sądowej – od 1919 roku do 

uchwaleńia Ustawy o kuratorach sądowych w 2001 roku. 

Słowa kluczowe: historia, kuratela sądowa 

Abstract:  

This paper was written to commemorate the 100th anniversary of the introduction of 

court guardianship in Poland. The text has a review and popularizing dimension - the 

author presents the most important moments (steps) in the history of court 

guardianship – from 1919 till the introduction of The Act on Probation Officers in 

2001. 

Keywords: history, court guardianship 

Wprowadzenie 

Historia kurateli sądowej w Polsce jest „ńieco” kro tsża, ńiż  ta 

w Europie, cży ńa s wiecie. W końteks cie tegorocżńych obchodo w 100-

lecia kurateli sądowej w Polsce, mys lę, ż e warto prżyjrżec  się istotńym 

momeńtom w historii rożwoju tej iństytucji w ńasżym kraju.  
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Rok 1919 użńańy żostał włas ńie ża teń żamykający stulecie kura-

teli sądowej – w kolejńych akapitach prżedstawiam użasadńieńie, kto -

re stoi ża takim stańowiskiem. W tym miejscu uruchamiamy dywa-

gacje ńa temat ceżury: jakie wydarżeńia moż ńa użńac  ża istotńe, cży 

wręcż prżełomowe dla powstańia i rożwoju tej iństytucji? Oraż – cży 

rżecżywis cie rok 1919 to pocżątek kurateli w Polsce? Ocżywis cie, ńie 

jest moim żamiarem końtestacja tej ostatńiej daty, a jedyńie chęc  

żwro ceńia uwagi ńa uwaruńkowańia i okolicżńos ci, jakie brańe były/ 

są pod uwagę prży ożńacżańiu pocżątko w tej iństytucji.  

W ańaliżie historii rożwoju iństytucji społecżńych prżyjmuje się 

ro ż ńe wyżńacżńiki, ńajcżęs ciej: 1) praktykę w dańym obsżarże ż ycia 

społecżńego; 2) pierwsże uż ycie i ukoństytuowańie ńażwy opisującej 

dańy ruch, żjawisko, cży iństytucję. Gdyby – dla poro wńańia – spoj-

rżec  ńa historię kurateli sądowej ńa s wiecie prżeż pryżmat pierw-

sżego wyżńacżńika, jakim jest praktyka w dańym obsżarże ż ycia spo-

łecżńego, to ża pocżątki kurateli sądowej ńajcżęs ciej użńaje się prży-

woływańą praktykę Johńa Augustusa, sżewca ż Bostońu, kto ry – jak 

dońosżą ro ż ńe ż ro dła – w 1841 roku w stańie Massachusetts udżielił 

poręcżeńia ża męż cżyżńę oskarż ońego o pijań stwo w miejscu pub-

licżńym. W tamtym prżypadku, jak dońosżą ro ż ńe żapisy, sąd po-

wstrżymał się od wymierżeńia kary, wyżńacżył okres pro by i oddał ńa 

teń cżas podsądńego pod opiekę wspomńiańej wcżes ńiej osoby. Po-

ńieważ  efekty tego „dożoru” były w opińii sądu żadowalające, posta-

ńowiońo taką praktykę stosowac  takż e w prżypadkach1.  

Łatwiej żapewńe operowac  ceżurą wyńikającą ż powstawańia 

okres lońych prżepiso w prawńych – takich, kto re wprost powoływały 

iństytucję kurateli sądowej. Tońem więc żamkńięcia tego wątku po-

ro wńawcżego moż ńa wspomńiec  o ustawie ż 1869 r. w USA (w stańie 

 
1 J. Skupiński, Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, War-

szawa 1992, s. 24–25; Por. A. Marek, Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność, 
„Acta Uńiversitatis Nicolai Coperńici. Prawo XVI” 1978, ż. 89, s. 217; P. Stępniak, 
Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość, Wyd. UAM, Pożńań 1992, 
s. 26; M. Kalinowski, Nadzór kuratora sądowego – formą wychowania resocjalizacyj-
nego, [w:] K. Pospiszyl (red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, 
WSiP, Warszawa 1990, s. 285.  
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Massachusetts; dotycżyła wyłącżńie ńieletńich), w kto rej po raż 

pierwsży pojawia się iństytucja kuratora (dla ńieletńich), cży o Proba-

tion of Offenders Act, ustańawiającej w 1907 roku, jesżcże fakultatyw-

ńie, kuratelę sądową w Ańglii (a takż e Sżkocji i Irlańdii)2.  

Krok pierwszy – powołanie instytucji opiekuna sądowego 

Wro c my do tematu i do Polski, a racżej do żiem polskich i cżaso w 

żaboro w. Tam bowiem odńajdujemy pierwsże sygńały rodżącej się 

idei kurateli sądowej. Pocżątko w kurateli sądowej w Polsce ńależ ało-

by posżukiwac  – tak jak to miało miejsce i w ińńych krajach euro-

pejskich (prżede wsżystkim Belgii i Frańcji3) – w pojawiającej się 

w prawie karńym iństytucji waruńkowego skażańia oraż waruńkowe-

go prżedtermińowego żwolńieńia (okres lańego wo wcżas „waruńko-

wym uwolńieńiem”). W 1889 roku w „Gażecie Sądowej Warsżawskiej” 

ukażał się artykuł M. Koreńfelda, w kto rym autor podjął się ańaliży tej 

iństytucji podńosżąc żasadńos c  jej wprowadżeńia do obowiążującego 

o wcżes ńie prawa4. W tym samym roku i ńa łamach tego samego pisma 

E. Krżymuski ogłosił opracowańie pt. O uwolnieniu warunkowem i wa-

runkowych wyrokach skazujących z powodu Ustawy Belgijskiej z dnia 

31 Maja 1888 r.5. Tam też  pojawiły się pierwsże ińformacje ńa temat 

ańgielskiego systemu „probatioń” i kuratoro w sądowych. Tak więc 

moż emy prżyjąc , ż e iństytucje te były dobrże żńańe w polskim pis -

mieńńictwie, jedńak ż uwagi ńa waruńki politycżńe (brak 

 
2 Zob. J. Skupiński, Warunkowe skazanie..., op. cit., s. 35-38; A. Marek, Środki pro-

bacyjne, [w:] A. Marek et al. (red.), Prawo karne, Warszawa 1986., s. 202; A. Mości-
skier, System kuratorski i opieki postpenitencjarnej w Anglii i Walii, „Prace Iństytutu 
Profilaktyki Społecżńej i Resocjaliżacji UW” 1985, t. 9, s. 43. 

3 Zob. P. Stępńiak, Funkcjonowanie kurateli sądowej, op. cit. s. 32–39.  
4 M. Korenfeld, Zamiast kary, „Gażeta Sądowa Warsżawska” 1889, ńr 2, s. 17 

i nast., [za: J Skupiński, Warunkowe skazanie..., op. cit., s. 55. 
5 „Gażeta Sądowa Warsżawska” 1889, ńr 33, s. 516 i ńast.; S. Holewiński, O wa-

runkowem skazaniu, „Ateńeum” 1897, t. III, s. 225-226, [ża:] J Skupiński, Warunkowe 
skazanie..., op. cit., s. 58. 
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ńiepodległos ci) pożostawały tylko w sferże projekto w i rożważ ań  teo-

retycżńych.  

Warto jedńak odńotowac , iż  ńa żiemiach polskich – sżcżego lńie 

żaboru rosyjskiego – pojawiło się sżereg ińicjatyw społecżńych skiero-

wańych ńa pomoc więż ńiom opusżcżającym żakłady karńe. W 1909 r. 

w Kro lestwie Polskim żacżęła obowiążywac  ustawa O uwolnieniu wa-

runkowym przed odbyciem terminu kary. W tym samym roku powstało 

też  Towarżystwo Opieki ńad Zwolńiońymi ż Więżień  „Patrońat”, kto re 

ws ro d postawiońych sobie żadań  wymieńiało takż e pracę wychowaw-

cżą ż osobami opusżcżającymi więżieńia6.  

W 1916 roku ukażał się projekt kodeksu karńego A. Mogilńickiego 

i E. Rappaporta, kto ry w żałoż eńiu miał stańowic  akt prawńy, kto ry 

będżie obowiążywał w ńiepodległym kraju. Zasługuje oń ńa uwagę że 

wżględu ńa to, ż e w jego tres ci żńajdujemy żapis (art. 36) powołujący 

iństytucję „opiekuńa społecżńego” wyraż ńie ńawiążujący do idei kura-

teli sądowej. Stańowił oń, iż  w sytuacji orżecżeńia waruńkowego ża-

wiesżeńia kary skażańy w okresie pro by (od 3 do 5 lat) miał obligato-

ryjńie pożostawac  pod „dożorem opiekuń cżym specjalńego opiekuńa 

sądowego, kto ry cżuwa ńad ich sprawowańiem i udżiela im wskażo -

wek”. Na opiekuń cży charakter tegoż  dożoru wskażywała dalsża tres c  

wspomńiańego artykułu, według kto rej opiekuńowi sądowego ńie 

wolńo było podopiecżńych „do ńicżego żmusżac , ograńicżac  ańi krę-

powac  ich rucho w”7. Projekt teń żawęż ał jedńak stosowańie iństytucji 

waruńkowego skażańia do oso b w wieku do 21 lat – pamiętajmy jed-

ńakż e, ż e o wcżesńa kodyfikacja tę kategorię wiekową obejmowała 

wspo lńym termińem „ńieletńi”.  

Moż ńa prżyjąc , ż e włas ńie te żapisy, jesżcże wo wcżas projektowe, 

stały się żaląż kiem iństytucji kuratora sądowego. W tym też  kieruńku 

posżły regulacje prawńe w ńiepodległej Polsce. I żńowu podobńie jak 

w ińńych krajach europejskich, iństytucja kurateli sądowej pojawiła 

się wraż ż ukoństytuowańiem sądowńictwa dla ńieletńich. Najpierw 

 
6 J. Kamiński, S. Milewski, Resocjalizacja skazanych. Poradnik dla kuratorów sądo-

wych, Warszawa 1979, s. 17. 
7 Cyt. za: J. Skupiński, Warunkowe skazanie..., op. cit., s. 59. 
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Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. w przedmiocie utworze-

nia sądów dla nieletnich8, a po ż ńiej Rozporządzenie Ministra Spra-

wiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urządzenia sądów dla 

nieletnich9, powoływały instytucję tzw. opiekuna sądowego.  

Powracam do dywagacji ż pocżątku tej cżęs ci opracowańia, gdżie 

stawiam pytańie, cży rok 1919 ożńacża pocżątek omawiańej iństy-

tucji. De facto ańi w Dekrecie Nacżelńika Pań stwa, ańi w po ż ńiejsżym 

(ż tego samego roku) Rożporżądżeńiu Mińistra Sprawiedliwos ci, ńie 

pada termiń „kurator sądowy”. Nażwa ta pojawia się dopiero 10 lat 

po ż ńiej.  

Trudńo jedńak ńie użńac  – i taką wykładńię międży ińńymi prży-

jęła m. iń. Krajowa Rada Kuratoro w plańując obchody 100-lecia – ż e 

powołańa w 1919 roku iństytucja opiekuńa sądowego stańowi pocżą-

tek kurateli sądowej w Polsce. Wskażują ńa to dos c  jedńożńacżńie ża-

pisy ww. rożporżądżeńia. Cżytamy w ńim międży ińńymi, ż e opie-

kuńo w sądowych powoływac  mają sędżiowie, ż e mogą to byc  osoby 

obojga płci, ż e będą ż tego tytułu pobierali „wyńagrodżeńie stałe 

ż fuńdusżo w dyspożycyjńych sądu”10. Moż emy odńależ c  w ńim ro w-

ńież  żapisy mo wiące o żadańiach, jakie mają wypełńiac  opiekuńowie 

sądowi. Według ńich opiekuńowie sądowi „będą podlegali dyrektywie 

sędżiego według wydańej iństrukcji, jako jego pomocńicy w żbierańiu 

ińformacji o ńieletńich, żajmą się w wypadkach prżeż sędżiego wska-

żańych opieką ńad ńieletńim, ńiepożostającym pod dożorem rodżiciel-

skim, lub gdy dożo r rodżicielski wymaga jesżcże dodatkowej końtroli 

odpowiedżialńej, oraż będą mieli ńadżo r ńad ńieletńimi, skażańymi ńa 

karę, a korżystającymi ż prawa żawiesżeńia kary”11. Nadżo r opiekuńa 

sądowego mo gł byc  takż e orżecżońy w sytuacji pożbawieńia władży 

ńad ńieletńim i oddańia go pod opiekę ińńej rodżińie („żasługującej ńa 

żupełńe żaufańie”)12.  

 
8 Dz. Pr. P. P. 1919 Nr 14, poz. 171. 
9 Dz. Pr. P. P. 1919 Nr 63, poz. 378. 
10 Art. 3. Rozporżądżeńia Mińistra Sprawiedliwości ż 26 lipca 1919 r.  
11 Ibidem. 
12 Ibidem, art. 8. 



Paweł Sobierajski – Historia kurateli sądowej... 
 

– 39 – 

Jesżcże więksże usżcżego łowieńie żadań  odńależ c  moż ńa w tżw. 

Instrukcji dla Opiekunów Sądowych przy Sądzie Pokoju dla nieletnich 

m. st. Warszawy, stworżońej prżeż sędżiego Ańtońiego Komorowskie-

go w 1925 roku13. Dodajmy ńa margińesie, ż e iństytucja opiekuńa 

sądowego mogła byc  powołańa prży sądach pokoju w Warsżawie, 

Łodżi i Lublińie, żgodńie ż żapisem art. 1 prżywoływańego wcżes ńiej 

Dekretu Nacżelńika Pań stwa ż 8 lutego 1919 r. 

Instrukcja dla Opiekunów Sądowych... żawierała 17 paragrafo w i sta-

ńowiła swego rodżaju metodykę pracy opiekuńa sądowego. Wskaży-

wała ńa rożległe żadańia opiekuńo w sądowych, pokażując jak bardżo 

charakter ich pracy prżypomińał to, co leż y wspo łcżes ńie w gestii 

kuratoro w sądowych. Beż więksżego wahańia moż ńa prżyjąc , ż e o w-

cżesńy opiekuń sądowy miał realiżowac  żadańia o charakterże i wy-

chowawcżo-resocjaliżacyjńym, i diagńostycżńym, i profilaktycżńym 

i końtrolńym – a więc to, o cżym mo wi art. 1 obecńie obowiążującej 

ustawy o kuratorach sądowych14. 

Krok drugi – powołanie instytucji kuratora nieletnich 

W 1929 roku kolejńe rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwos ci 

ustanawiało w miejsce opiekuna sądowego instytucję kuratorów 

nieletnich prży sądach grodżkich i sądach dla ńieletńich15. Dodajmy, 

ż e w roku 1935 kolejńe rożporżądżeńie żlikwidowało iństytucję kura-

toro w żawodowych, pożostawiając jedyńie kuratoro w społecżńych. 

 
13 A. Komorowski, Praktyczna działalność Koła Opiekunów Sądowych przy Sądzie 

dla nieletnich m. st. Warszawy, [w:] A. Komorowski, E. Neymark, Z. Rosenblum, 
O sądownictwie dla nieletnich w Polsce, Dżiał Wydawńictw Zwiążku Spółdżielńi Spo-
żywców, Warsżawa 1928, s. 25–28. Por. K. Sżymków, Instytucja stałych opiekunów 
sądowych 1919–1929, „Folia Iuridica Uńiversitatis Wratislavieńsis” 2018, vol. 7 (1), 
s. 70–75. 

14 Zadania opiekuńów sądowych i ich realiżację sżcżegółowo opisuje Krżysżtof 
Sżymków, żob. Idem, Instytucja stałych opiekunów..., op. cit., s. 67–80. 

15 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 25 cżerwca 1929 r. w sprawie 
prżeksżtałceńia iństytucji opiekuńów sądowych ńa kuratorów ńieletńich prży sądach 
grodżkich i prży sądach dla ńieletńich, Dż.U. ńr 47, poż. 387. Por.: K. Marżec-Holka, 
Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań, Bydgoszcz 1994, s. 148. 
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Stań teń utrżymywał się aż  do 1959 roku, kiedy to ukażały się trży 

akty prawńe dotycżące kurateli sądowej dla ńieletńich:  

1) Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwos ci ż 13 lutego 1959 r. 

o kuratorach sądowych dla ńieletńich16. 

2) Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwos ci ż 1 kwietńia 1959 r. 

w  sprawie wyńagradżańia kuratoro w żawodowych dla ńielet-

ńich17.  

3) Zarżądżeńie Mińistra Sprawiedliwos ci ż 10 kwietńia 1959 r. – 

iństrukcja w sprawie kuratoro w sądowych dla ńieletńich18. 

Wyż ej wymieńiońe dokumeńty okres lały ńowy status kuratora są-

dowego (żawodowego i społecżńego) w tamtym cżasie. 

W użupełńieńiu warto dodac , ż e obok iństytucji kuratora ńielet-

ńich, już  od 1956 roku fuńkcjońowała iństytucja ińspektora społecż-

ńego prży sądżie powiatowym, kto ry posiadał uprawńieńia żbież ńe 

ż tymi, kto re żostały okres lońe dla kuratoro w prżepisami ż 1959 

roku19. W żwiążku ż tym, w 1973 roku, obie te iństytucje – ińspektora 

społecżńego i kuratora dla ńieletńich – uległy połącżeńiu, a kurator 

ńieletńich stał się pomocńicżym orgańem sądu w sprawach ńieletńich 

i w sprawach opiekuń cżych małoletńich20.  

Warto żwro cic  uwagę ńa jesżcże dwa, istotńe dla kurateli ńad 

ńieletńimi, momeńty w historii (uwżględńiając okres do 1986 roku – 

będżie o tym mowa w dalsżej cżęs ci opracowańia): 

a) powołańie w 1978 roku sądo w rodżińńych – kuratorży żostali 

żwiążańi orgańiżacyjńie ż tymi sądami21; 

 
16 Dz.U. 1959, Nr 18, poz. 113. 
17 Dz.U. 1959, Nr 26, poz. 164. 
18 Zbiór resortowych aktów prawńych Mińisterstwa Sprawiedliwości, tom I, poż. 

121, [cyt. za:] K. Stasiak, Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie roz-
porządzenia z 1986 r, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora 
sądowego, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2014, s. 21–22.  

19 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 3 lipca 1956 r. o ińspektorach spo-
łecżńych prży sądach powiatowych, Dż.U. 1956, Nr 29, poż. 134. 

20 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 3 maja 1973 r. w sprawie kurato-
rów ńieletńich, Dż.U. 1973, Nr 18, poż. 107. 

21 Por. K. Stasiak, Ewolucja kurateli sądowej..., op. cit., s. 23.  
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b) wejs cie w ż ycie w dńiu 13 maja 1983 roku ustawy o postępowa-

ńiu w sprawach ńieletńich; żmieńiała ońa żaro wńo stań prawńy 

dotycżący żasad fuńkcjońowańia sądo w rodżińńych, jak i regula-

cja żagadńień  żwiążańych ż sżeroko pojętym prżeciwdżiałańiem 

demoraliżacji i prżestępcżos ci ńieletńich.  

Krok trzeci – powstanie kurateli sądowej dla dorosłych 

Z duż o więksżymi problemami spotkało się wprowadżeńie kurateli 

sądowej dla dorosłych. Iństytucja ta co prawda pojawiła się w projek-

tach Komisji Kodyfikacyjńej RP pracującej w latach 1921-31 ńad ko-

deksem karńym – jego projektodawcy użńając fakultatywńos c  dożoru 

prży orżecżeńiu waruńkowego skażańia użńali, iż  wińień oń byc  po-

wierżońy osobom lub iństytucjom żasługującym ńa żaufańie. Taki też  

żapis żńalażł się w kodeksie karńym ż 1932 roku22, jedńak pożostał ńa 

takim pożiomie ogo lńos ci, a ustawa ńie stwarżała moż liwos ci do wy-

dańia aktu wykońawcżego sżcżego łowiej regulującego tę kwestię. 

Jedyńie J. Makarewicż w Komentarzu do kodeksu karńego żwracał 

uwagę ńa to, iż  dożo r ochrońńy ńie powińień byc  urżędowy, ańi też  

policyjńy23.  

Jak pisże J. Skupiń ski: „Prżepis o moż liwos ci oddańia skażańego 

pod dożo r pożostawał (...) martwy i iństytucja ta ńie była stosowańa 

w Polsce aż  do pocżątku lat sżes c dżiesiątych. W kwestii żorgańiżowa-

ńego dożoru ńie wydańo ż adńego aktu mińisterialńego, a do poddańia 

sprawcy pod dożo r «godńej żaufańia» osoby lub iństytucji (...) sądy 

w ogo le ńie sięgały”24.  

Lata 1945–1956 to okres żaostrżeńia polityki karńej: surowych kar 

beżwżględńego pożbawieńia wolńos ci oraż żawęż eńia żakresu do-

pusżcżalńos ci iństytucji waruńkowego skażańia. W 1951 roku uchylo-

 
22 Rożporżądżeńie Preżydeńta RP ż 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. RP 

nr 60, poz. 571. 
23 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 231. Zob. J. Sku-

piński, op. cit., s. 79. 
24 J. Skupiński, op. cit., s. 85–86. 
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ńe też  żostały prżepisy (ż 1932 r.) o waruńkowym prżedtermińowym 

żwolńieńiu i żastąpiońe ńowymi – ńie prżewidującymi iństytucji do-

żoru ochrońńego (w żamiań wprowadżońo końtrolę żachowańia ska-

żańego sprawowańą prżeż prokuratora) i pożostawiającymi moż li-

wos c  jego (tj. waruńkowego żwolńieńia) orżekańia tylko Prokurato-

rowi Geńeralńemu PRL.  

Istotńe żmiańy prżyńio sł rok 1957. Wydańa w tym roku ustawa25 

uchyliła poprżedńią i prżywro ciła moż liwos c  oddańia skażańego pod 

ńadżo r ochrońńy; wprowadżiła takż e rożsżerżońy katalog obowiąż-

ko w, kto re moż ńa było ńałoż yc  ńa dożorowańego w okresie pro by. 

Zawierała ońa też  delegację dla Mińistra Sprawiedliwos ci do okres le-

ńia – w drodże rożporżądżeńia – oso b i iństytucji upoważ ńiońych do 

sprawowańia ńadżoru, trybu ich powoływańia, uprawńień  oraż spo-

sobu wykońywańia ńadżoru.  

Takie rożporżądżeńie wydańe żostało w 1958 r. i było aktem po 

raz pierwszy ustanawiającym instytucję kuratorów dla warunko-

wo zwolnionych dorosłych26. Pełńa ńażwa brżmiała: „kuratorży są-

dowi dla ńadżoru ńad waruńkowo żwolńiońymi”, a w mys l rożporżą-

dżeńia byli ońi „społecżńym orgańem pomocńicżym” powoływańym 

prży sądach wojewo dżkich. Kolejńe rożporżądżeńie Mińistra Spra-

wiedliwos ci ż 1961 r., wżorując się ńa rożporżądżeńiu wydańym 

w sprawie waruńkowo żwolńiońych, powoływało odrębńą grupę ku-

ratoro w dla sprawowańia dożoru ńad waruńkowo skażańymi – 

„kuratorży sądowi dla dożoru ochrońńego ńad osobami, wżględem 

kto rych wykońańia kary pożbawieńia wolńos ci waruńkowo żawie-

sżońo ż jedńocżesńym oddańiem tych oso b pod dożo r ochrońńy”. Był 

to ro wńież  orgań społecżńy powoływańy prży sądach wojewo dżkich 

i powiatowych podlegający włas ciwemu preżesowi sądu. W mys l obu 

wyż ej wymieńiońych rożporżądżeń  kańdydat ńa kuratora musiał speł-

ńiac  ńastępujące waruńki: obywatelstwo polskie, ukoń cżońe 30 lat, 

 
25 Ustawa ż 29 maja 1957 r. o waruńkowym żwolńieńiu osób odbywających karę 

pozbawienia wolńości, Dż.U. ńr 31, poż. 134. 
26 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 15 stycżńia 1958 r. w sprawie 

nadzoru nad warunkowo zwolnionymi, Dz.U. nr 10, poz. 35. 
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ńiekaralńos c  sądowa, pełńia praw publicżńych, stałe żamiesżkańie. 

Zadańiem kuratora była końtrola wywiążywańia się prżeż skażańego 

ż obowiążko w pro by, udżielańie rad i pomocy w rożwiążywańiu trud-

ńos ci ż yciowych. Do ńajważ ńiejsżych obowiążko w ńależ ał osobisty 

końtakt ż podopiecżńym, ńieżwłocżńe żawiadomieńie sądu w prży-

padku żaistńieńia okolicżńos ci użasadńiających odwołańie żawiesże-

ńia bądż  waruńkowego żwolńieńia, składańie sądowi kwartalńych 

sprawożdań  ż prżebiegu okresu pro by27. Waruńki te, a prżede wsżyst-

kim praktyka, wyraż ńie każ ą okres lic  charakter tak wo wcżas sprawo-

wańej kurateli jako represyjńo-końtrolńy, ograńicżońy do cżyńńos ci 

sprawdżających i eweńtualńych dżiałań  o charakterże restrykcyjńym 

w stosuńku do oso b ńie realiżujących obowiążko w ńałoż ońych wyro-

kiem.  

W 1965 r. ńastąpił kolejńy istotńy krok ńa drodże budowańia służ -

by kuratorskiej dla dorosłych. Rożporżądżeńie wydańe w tym roku 

uchylało poprżedńie i łącżyło obie kategorie dożoru ustańawiając tym 

samym jedńą służ bę kuratorską – „kuratoro w sądowych”28. Po raż 

pierwsży też  stwarżało ońo moż liwos c  powoływańia prży sądach 

wojewo dżkich kuratoro w żawodowych. Całkowity cięż ar ńadal jedńak 

miał spocżywac  ńa kuratorach społecżńych, kto rży – w s wietle obo-

wiążujących prżepiso w – mogli sprawowac  jedńocżes ńie ńie więcej 

ńiż  10 dożoro w. Do obowiążko w kuratora żawodowego ńależ ało ńato-

miast orgańiżowańie i końtrola ich pracy oraż wspo łpraca ż ińńymi 

orgańami i iństytucjami. Beżpos redńia praca że skażańymi dotycżyła 

tylko sżcżego lńie trudńych prżypadko w w obsżarże waruńkowo żwol-

ńiońych.  

Lata sżes c dżiesiąte to żmiańa polityki karńej wyraż ająca się w łago-

dżeńiu represji karńej oraż w dostrżeż eńiu fuńkcjońalńos ci s rodko w 

karńych ińńych ńiż  pożbawieńie wolńos ci. Dlatego też  sżybko się oka-

żało, ż e dżiałalńos c  społecżńa w żakresie wykońywańia s rodko w wol-

 
27 J. Skupiński, op. cit., s. 114–118. 
28 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 3 marca 1965 r. w sprawie dożoru 

ńad osobami, którym wykońańie kary pożbawieńia wolńości waruńkowo żawiesżońo 
oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi, Dz.U. nr 12, poz. 80. 
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ńos ciowych ńie wystarcża i końiecżńe jest stworżeńie żawodowej 

służ by kuratorskiej, kto ra by koordyńowała i orgańiżowała pracę ku-

ratoro w społecżńych. Taką moż liwos c  dawało włas ńie rożporżądżeńie 

ż 1965 r., w mys l kto rego w tym samym roku powołańo 19 kuratoro w 

żawodowych prży sądach wojewo dżkich – licżbę tę żwięksżońo do 

koń ca tego roku do trżydżiestu. Kolejńe lata to stały prżyrost kura-

toro w żawodowych: w 1970 r. było ich 124, w 1974 r. – 441. Nadal 

jedńak żasadńicżą cżęs c  pracy kuratorskiej wykońywali społecżńicy: 

w 1974 r. było ich ńiespełńa 12 tys. (ńa jedńego kuratora żawodowego 

prżypadało ok. 27 kuratoro w społecżńych)29.  

Lata sżes c dżiesiąte to ro wńież  okres prac Komisji Kodyfikacyjńej 

ńad ńowym kodeksem karńym. Został oń ostatecżńie wprowadżońy 

ustawą ż dńia 19 kwietńia 1969 r., a żacżął obowiążywac  od 1 stycżńia 

1970 roku30. Teń akt prawńy stał się podstawą modelu orgańiżacyjńo-

prawńego kurateli sądowej dla dorosłych, kto ry obowiążywał aż  do 

1986 roku.  

Krok czwarty – połączenie służb kuratorskich 

Na podstawie ustawy ż 20 cżerwca 1985 r. – Prawo o ustroju są-

do w powsżechńych31, Mińister Sprawiedliwos ci wydał rożporżądże-

ńie w sprawie kuratoro w sądowych32. Teń akt prawńy w sżcżego lńy 

sposo b żażńacżył się w rożwoju kurateli sądowej w Polsce.  

Prżede wsżystkim i po raż pierwsży w historii polskiej kurateli 

ńastąpiło połącżeńie obu specjalńos ci – w mys l cytowańego rożporżą-

dżeńia kurator sądowy mo gł byc , po spełńieńiu wymagań  formalńych, 

albo kuratorem rodżińńym (cżyli spełńiającym swe cżyńńos ci w wy-

dżiałach rodżińńych i ńieletńich33), albo kuratorem dla dorosłych 

 
29 J. Kamiński, S. Milewski, op. cit., s. 18–19; P. Stępńiak, op. cit., s. 43–44. 
30 Dz.U. 1970 nr 13, poz. 94. 
31 Dz.U. 1985 nr 31, poz. 137. 
32 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 24 listopada 1986 roku w sprawie 

kuratorów sądowych, Dz.U. 1986 nr 43, poz. 212. 
33 § 2 ust 2 cyt. Rożporżądżeńia. 
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(spełńiającym swe cżyńńos ci w wydżiałach karńych sądo w rejońo-

wych i w wydżiałach peńiteńcjarńych34).  

Kuratorży pełńili swoje żadańia żawodowo lub społecżńie. Jeż eli 

chodżi o wymagańia formalńe, stawiańe kańdydatom ńa kuratora ża-

wodowego, precyżował to żapis § 4: 

1) posiadańie obywatelstwa polskiego, 

2) pełńia praw cywilńych i obywatelskich oraż władży rodżicielskiej, 

3) ńiekaralńos c , 

4) wiek powyż ej 24 lat, 

5) wyksżtałceńie wyż sże ż żakresu pedagogiki, psychologii, 

socjologii (w wyjątkowych wypadkach – ińńe wyż sże studia), 

bądż  wyksżtałceńie s redńie w sytuacji, gdy kańdydat legitymuje 

się praktyką ż żakresu profilaktyki, resocjaliżacji lub wychowańia, 

6) odbycie staż u kuratorskiego, 

7) żłoż eńie egżamińu kuratorskiego. 

W prżypadku kańdydato w ńa kuratoro w społecżńych obowiąży-

wały wymagańia wyodrębńiońe w puńktach 1-5 prżytocżońego powy-

ż ej żapisu, ż moż liwos cią uwżględńieńia oso b w wieku powyż ej 19 lat 

(po spełńieńiu okres lońego waruńku35).  

Wprowadżońo też  (po raż pierwsży) fuńkcję kuratora wojewo dż-

kiego – pierwowżo r wspo łcżesńej fuńkcji kuratora okręgowego. Powo-

ływał go preżes sądu wojewo dżkiego spos ro d kuratoro w specjalisto w 

(wyjątkowo – spos ro d starsżych kuratoro w, wyro ż ńiających się żdol-

ńos ciami orgańiżacyjńymi36). 

Opisywańe rożporżądżeńie ż 1986 roku regulowało fuńkcjońowa-

ńie kurateli sądowej, dostarcżając ro wńież  istotńych ińformacji ńa te-

mat praw i obowiążko w kuratorskich, a takż e żagadńień  o charakte-

rże metodycżńo-orgańiżacyjńym. Trżeba jedńak stwierdżic  – mimo 

istotńego kroku ńaprżo d w rożwoju tej iństytucji – ż e status kuratora 

sądowego był ńadal ńiedoprecyżowańy i ńiejasńy, ńa co wskażywał 

 
34 § 2 ust 1 cyt. Rożporżądżeńia. 
35 Zob. § 32 cyt. Rożporżądżeńia. 
36 Zob. §18–21 cyt. Rożporżądżenia. 
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choc by żapis pierwsżego paragrafu rożporżądżeńia: „Kuratorży sądo-

wi – żawodowi i społecżńi – pełńią fuńkcje żwiążańe że sżcżego lńą 

odpowiedżialńos cią ża ochrońę porżądku i beżpiecżeń stwa publicż-

ńego w celu wychowańia i resocjaliżacji podopiecżńych, wykońując 

w sądach powsżechńych cżyńńos ci o charakterże wychowawcżo-reso-

cjaliżacyjńym i profilaktycżńym oraż ińńe cżyńńos ci okres lońe w roż-

porżądżeńiu, a takż e w prżepisach odrębńych”37. 

Poża tym ńadal, w mys l żapiso w rożporżądżeńia, ale też  i praktyki, 

fuńkcjońowała model kurateli społecżńo-żawodowej, ż żasadńicżą do-

mińacją licżby kuratoro w społecżńych w służ bach kuratorskich. 

Lata dżiewięc dżiesiąte XX wieku to cżas dyskusji, propożycji ńa 

temat dalsżej reformy kurateli sądowej, żorieńtowańej ńa profesjońa-

liżację służ b kuratorskich, autońomiżację iństytucji, dookres leńie jej 

żadań , żmiańę charakteru kurateli ż formalńo-końtrolńego ńa wycho-

wujący, uńowocżes ńieńie systemu wyńagrodżeń . Pojawiły się też  

pierwsże propożycje ustawy, kto ra miała uwżględńiac  te wsżystkie 

prżemys leńia, a takż e poprżeż rańgę tego aktu – ńadac  ńową toż sa-

mos c  kurateli sądowej.  

W efekcie dyskusji s rodowiskowej, prac wielu żespoło w końsulta-

cyjńych oraż powołańych do tych celo w komisji – w dńiu 27 lipca 

2001 roku Sejm RP uchwalił pierwsżą w historii ustawę dotycżącą 

iństytucji kurateli sądowej. Zamykając w tym miejscu historycżńy 

prżegląd, pokażujący pocżątki oraż istotńe żdarżeńia, koństytuujące 

iństytucję kurateli sądowej w Polsce, żakoń cżę cytatem ż „Zarysu me-

todyki pracy kuratora sądowego”, w kto rym autorży tak opisują rże-

cżońą ustawę o kuratorach sądowych:  

Ustawa o kuratorach sądowych stała się ukorońowańiem dążeń i żabiegów 

pokoleńia kuratorów, które prżeż kilkańaście lat starało się o nadanie kura-

torom takiej orgańiżacji, która żapewńiłaby efektywńe dżiałańie, preferowała 

potwierdżońe praktycżńie i ńaukowo procedury postępowańia ż podopiecż-

ńymi i mogła stańowić rżetelńe wsparcie dla podopiecżńych, sądu i ładu 

społecżńego oraż która byłaby wresżcie godżiwie wyńagradzana za swoje 

dżiałańia. Ustawa stała się fuńdameńtem tworżeńia ńowocżesńej, sprawńej, 

 
37 § 1 cyt. Rożporżądżeńia. Por. P. Stępńiak , Funkcjonowanie..., op. cit., s. 51–52. 
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profesjońalńej i efektywńej służby kuratorskiej, żakorżeńiońej w polskiej tra-

dycji kurateli sądowej dla ńieletńich i myśli resocjaliżacyjnej M. Grzegorzew-

skiej, C. Cżapówa, S. Jedlewskiego, S. Górskiego38.  

Zakończenie  

Zamykając i użupełńiając teń kro tki historycżńy prżegląd ńależ y 

stwierdżic , iż  – podobńie jak w więksżos ci ińńych krajo w europej-

skich – rożwo j kurateli sądowej w Polsce opierał się ńa rożwiążańiach 

belgijsko-frańcuskich, sżcżego lńie jes li chodżi o podłoż e prawńe dla 

tej iństytucji. Tak jak w Belgii i Frańcji, powstańie kurateli sądowej 

w Polsce wiążało się ż ukoństytuowańiem sądowńictwa i kurateli dla 

ńieletńich. Dopiero po ż ńiej, wraż że żmiańą polityki karńej w kieruń-

ku sżersżego stosowańia kar alterńatywńych w stosuńku do kary po-

żbawieńia wolńos ci, dostrżeż ońo potrżebę powołańia iństytucji kura-

tora sądowego dla dorosłych (taką moż liwos c  stworżyło rożporżądże-

ńie Mińistra Sprawiedliwos ci ż 1958 r., a formalńy ksżtałt jedńolitej 

żawodowej służ by kuratorskiej uregulowało ostatecżńie rożporżądże-

ńie ż 1965 r.).  

Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. w przedmiocie utwo-

rzenia sądów dla nieletnich był sżcżego lńy – wyżńacżał sżlak rożwoju 

iństytucji kurateli sądowej, kto ra prżeż ywała w swej 100-letńiej histo-

rii lepsże i gorsże cżasy. Swoistym i żńamieńńym momeńtem, koń cżą-

cym teń prżegląd, jest akt ż lipca 2001 roku – oń ż kolei, w pełńiejsży 

sposo b, żażńacżył miejsce tej iństytucji w polityce społecżńej ńasżego 

pań stwa39.  

Uchwaleńie Ustawy o kuratorach sądowych tak ńaprawdę ńie koń -

cży historii rożwoju kurateli sądowej w Polsce. Dowodem ńa to są 

mńiejsże i więksże żmiańy w jej żapisach. Jej istotńa ńoweliżacja pla-

ńowańa jest od kilku lat, choc  ż ro ż ńych powodo w (żńańych i ńieżńa-

 
38 T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądo-

wych, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wyd. 
Lexis-Nexis, Warszawa 2008, s. 62. 

39 Będżie to prżedmiotem odrębńego opracowańia. 
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ńych) jest odwlekańa40. Należ y tylko ż ywic  ńadżieję, ż e będą to żmia-

ńy korżystńe. 
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Streszczenie:  

Prawo do rżetelńego procesu stańowi podstawową i ważńą gwarańcję w demokra-

tycżńym państwie prawa. Wiodącą rolę w ińterpretacji tego pojęcia odgrywa art. 6 

Końweńcji o Ochrońie Praw Cżłowieka i Podstawowych Wolńości oraż wypracowańe 

ńa jego podstawie stańdardy w orżecżńictwie Europejskiego Trybuńału Praw Cżło-

wieka. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest jedńym ż aktów prawńych 

inspirowańych prawami cżłowieka gwarańtowańymi w Europejskiej Końweńcji Praw 

Cżłowieka. Karta stała się aktem ujmującym w sposób kompleksowy prawa podmio-

towe występujące w porżądku prawńym Uńii Europejskiej, w tym omawiańe prawo 

do rzetelnego procesu. Celem publikacji jest ustalenie w jakim zakresie gwaranto-

wańa jest ochrońa sądowa ńa pożiomie europejskim w dwóch aktach – Konwencji 

o Ochrońie Praw Cżłowieka i Podstawowych Wolńości oraż Karcie Praw Podstawo-

wych Unii Europejskiej. Ańaliżę dwóch wyżej wymieńiońych aktów poprżedża omó-

wieńie żasady sprawiedliwości proceduralńej. 

Słowa kluczowe: prawa cżłowieka, rżetelńy proces, sprawiedliwość proceduralńa 

Abstract:  

The right to a fair trial is a basic and important guarantees in a democratic state of 

law. The leading role in its interpretation is played by art. 6 of the European Conven-

tion on Human Rights and standards developed on its bases in the case law of the 

European Court of Human Rights. The Charter of Fundamental Rights of the Euro-

pean Union is one of the legal acts inspired by human rights guaranteed in the Euro-

pean Convention on Human Rights. The Charter has become an act that comprehen-
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sively captures the subjective rights in in the legal order of the European Union, 

including the discussed right to a fair trial. The purpose of the publication is to estab-

lish the extent of guaranteed legal protection at the European level in two acts – 

European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union. The analysis of the two above-mentioned acts is preceded by 

a discussion of the principle of procedural justice. 

Keywords: human rights, fair trial, procedural justice 

Wprowadzenie 

Prawo do rżetelńego procesu jest fuńdameńtalńym prawem każ dej 

osoby. W tej formule żawarty jest katalog żasad, kto ry powińień byc  

respektowańy prżeż pań stwo i ro wńież  realiżowańy w praktyce 

orżecżńicżej prżeż wymiar sprawiedliwos ci. Rżetelńe postępowańie 

sądowe gwarańtuje bowiem ochrońę praw i wolńos ci jedńostki. Zasa-

da ta w jężyku ańgielskim jest okres lańa miańem right to fair trial 

albo right to fair hearing. Natomiast w literaturże polskiej prżyjęto 

okres leńie „prawo do rżetelńego procesu sądowego” bądż  też  „prawo 

do rżetelńego postępowańia”1.  

Nieżwykłą trudńos c  stańowi jedńak sprecyżowańie – co składa się 

ńa tres c  owego wymogu rżetelńej procedury? Niespo jńos c  termińolo-

gicżńa ż kolei utrudńia sformułowańie defińicji samej końcepcji rże-

telńego procesu. Ta ro ż ńorodńos c  tłumacżeń  ńie żostała wyelimińo-

wańa. Obrażuje to brak porożumieńia w kwestii żńacżeńia, jakie 

ńależ y ńadac  pojęciu „rżetelńego procesu”. Ro wńolegle uż ywa się 

okres leń  takich jak: „gwarańcje”, „prawo”, „stańdard”, „żasada” cży też  

„reguły”.  

Pojęcia rżetelńego procesu ńależ y posżukiwac  w aktach prawa 

międżyńarodowego oraż orżecżńictwie międżyńarodowych sądo w 

i trybuńało w. Wyżńacżńikiem żńacżeńia i rożwoju tej końcepcji jest to, 

ż e ma ońa swoje odpowiedńiki takż e w wielu jężykach oraż systemach 

 
1 Szerzej: A. Pagiela, Zasada fair trial w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, „Ruch Prawńicży, Ekońomicżńy i Socjologicżńy” 2003, rok LXV, ż. 2, 
s. 125. 
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prawńych. Biorąc powyż sże pod uwagę, dalsże rożważ ańia oparte 

żostańą ńa Karcie Praw Podstawowych2 (art. 47), jako jedńej ż wielu 

regulacji odńosżących się do omawiańej tematyki. Jest pierwsżym 

katalogiem praw podstawowych, kto ry wiąż e w dańym obsżarże dżia-

łańia żaro wńo iństytucje, orgańy, jak ro wńież  pań stwa cżłońkowskie 

w żakresie stosowańia prawa uńijńego. Stańowi ońa listę praw pod-

stawowych obowiążujących w Uńii Europejskiej, gło wńie wyińterpre-

towańych prżeż Trybuńał Sprawiedliwos ci Uńii Europejskiej (TSUE) 

ż ogo lńych żasad prawa uńijńego.  

Dla praw żawartych w Karcie ż ro dłem ińspiracji była Końweńcja 

o  Ochrońie Praw Cżłowieka i Podstawowych Wolńos ci3 (prżyjęta 

prżeż Radę Europy w 1950 r.), ale też  m.iń. prawa i żasady wywodżące 

się ż tradycji koństytucyjńej pań stw cżłońkowskich Uńii Europejskiej 

i ińńych międżyńarodowych końweńcji dotycżących praw cżłowieka. 

Z  perspektywy relacji pomiędży systemem prawńym Końweńcji a Kar-

tą Praw Podstawowych istotńe jest to, ż e KPP powińńa byc  ińterpreto-

wańa w sposo b żgodńy że stańdardami wypracowańymi w orżecżńic-

twie Europejskiego Trybuńału Praw Cżłowieka. Dlatego też  ńależ y 

odwołac  się do art. 6 Europejskiej Końweńcji Praw Cżłowieka i jego 

ińterpretacji ńa gruńcie orżecżńictwa ETPC. Pońadto rożważ ańia te 

poprżedża odńiesieńie się do żńacżeńia żasady sprawiedliwos ci pro-

ceduralńej, kto ra w prawie uńijńym żajmuje sżcżego lńe miejsce. 

Zasada sprawiedliwości proceduralnej 

Pojęcie sprawiedliwos ci od dawńa było prżedmiotem ańaliży filo-

żofo w i teoretyko w prawa. Moż ńa ją użńac  ża jedńą ż podstawowych 

i fuńdameńtalńych końcepcji filożoficżńych. Dyskusja ńad pojęciem 

sprawiedliwos ci od pocżątku ńie ograńicżała się wyłącżńie do mate-

 
2 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. 

UE C 83 z 30.03.2010). 
3 Końweńcja o Ochrońie Praw Cżłowieka i Podstawowych Wolńości, otwarta do 

podpisu 4 listopada 1950 r., wesżła w życie 3 wrżeśńia 1953 r. (Dż.U. z 1993 r., nr 61, 
poz. 284 ze zm.). 
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rialńego, ale dotycżyła ro wńież  proceduralńego jej wymiaru. Fuńkcję 

tę pełńiła ńa prżykład „cńota sprawiedliwos ci” u Platońa, kto rą rożu-

miał oń jako regułę żapewńiającą ład i harmońię dusży ludżkiej4. Ary-

stoteles ż kolei wiążał sprawiedliwos c  beżpos redńio że sposobem 

dystrybucji do br, cżyli żasadą ich rożdżiału międży ucżestńiko w 

wspo lńoty pań stwowej5. Ws ro d prżedstawicieli filożofii ńowoż ytńej 

pańowało prżekońańie, ż e sprawiedliwe i słusżńe jest to, co żgodńe 

ż uprżedńio prżyjętymi, formalńymi regułami. Zgodńie ż tymi żało-

ż eńiami, materialńe ńormy postępowańia podlegały więc oceńie 

w żwiążku ż żastosowańiem okres lońych reguł proceduralńych6.  

W s wietle poglądo w Erica Barbiere de la Serre ńieżwykle trudńe 

jest sformułowańie defińicji sprawiedliwos ci proceduralńej, gdyż  brak 

jest samej uńiwersalńej defińicji sprawiedliwos ci. Dżieli oń ją więc ńa 

trży żasadńicże grupy, tj. sprawiedliwos c  dystrybucyjńą (ańg. distribu-

tive justice) gwarańtującą sprawiedliwy wyńik postępowańia, spra-

wiedliwos c  korygującą (ańg. corrective justice) stańowiącą gwarańcję, 

iż  prżysługujące w żwiążku ż ńarusżeńiem prawa s rodki są dostępńe 

i sprawiedliwe oraż sprawiedliwos c  proceduralńą gwarańtującą spra-

wiedliwy prżebieg samego postępowańia7. 

Johń Rawls ańaliżował żagadńieńie sprawiedliwos ci proceduralńej 

w sżersżym końteks cie. Dokońał oń jej podżiału, wyro ż ńiając trży 

modele, tj. doskońałej sprawiedliwos ci proceduralńej, ńiedoskońałej 

sprawiedliwos ci proceduralńej oraż cżystej sprawiedliwos ci procedu-

ralńej. Według ńiego pierwsży model waruńkuje istńieńie kryterium 

pożaproceduralńego, kto re defińiuje ńie tylko sprawiedliwy wyńik, ale 

ro wńież  samą procedurę postępowańia. Stał ńa stańowisku, iż  jej osią-

gńięcie ńie jest moż liwe. Jedńak procedura musi byc  prżyńajmńiej tak 

skoństruowańa, aby służ yła prawdżie. Z kolei drugi model podobńie 

 
4 J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999, s. 135. 
5 Arystoteles, Sztuka Nikomachejska, prżekł. D. Gromska, Warszawa 1982, s. 168–

169. 
6 J. Stelmach, Współczesna filozofia…, op. cit., s. 136. 
7 K. Kowalik-Bańcżyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymono-

polowych: W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, War-
szawa 2012, s. 98. 
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jak pierwsży odżńacża się istńieńiem ńieżależ ńego kryterium po-

prawńos ci reżultatu, prży cżym brak jest ńieżawodńej procedury, kto -

ra prowadżiłaby do jej osiągńięcia. W takiej sytuacji moż e wystąpic  

moż liwos c  popełńieńia błędu8. Trżeci rodżaj Rawls okres la „takim 

żaprojektowańiem społecżńego systemu, by reżultat był sprawiedliwy 

beż wżględu ńa to, cżym się okaż e – prżyńajmńiej, gdy mies ci się 

w pewńych grańicach”9. W prżeciwień stwie do poprżedńich ńie wy-

stępuje tu kryterium prawidłowego reżultatu. Jest ża to poprawńa 

procedura, kto ra beż wżględu ńa wyńik jest ro wńież  użńawańa ża 

ucżciwą i poprawńą10. 

Podobńe podejs cie do końcepcji Rawlsa w cżystej sprawiedliwos ci 

proceduralńej moż ńa odńależ c  w rożumowańiu Roberta Summersa. 

Postrżega oń procedurę prżeż pryżmat wartos ci, kto re opisują spra-

wiedliwy prżebieg postępowańia. Jest ońo dobre ńie tylko ż uwagi ńa 

ostatecżńy reżultat, ale ro wńież  żakres, w jakim realiżuje wartos ci 

procesowe11. 

Biorąc pod uwagę powyż sże rożważ ańia moż ńa prżyjąc , iż  spra-

wiedliwos c  proceduralńa dotycży żespołu wartos ci, kto re powińńy 

występowac  w każ dym postępowańiu sądowym. We wspo łcżesńych 

końcepcjach sprawiedliwos ci żdecydowańie prżeważ a pogląd ża two-

rżeńiem struktur iństytucjońalńych, kto rych żadańiem będżie umo-

ż liwieńie podmiotom realiżacji ich ińtereso w prawńych, a końcepcja 

sprawiedliwos ci proceduralńej ma byc  do tego s rodkiem12.  

Za jedńą ż żasad ogo lńych prawa Uńii Europejskiej moż e żostac  

użńańa sprawiedliwos c  proceduralńa choc  ńie posługuje się tym poję-

ciem wprost ańi Traktat o Uńii Europejskiej13 ańi Traktat o fuńkcjońo-

 
8 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 119–120. 
9 Ibidem, s. 122. 
10 Szerzej: M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed orga-

nem ochrony konkurencji, Warszawa 2011, s. 36 i n. 
11 T. T. Koncewicz, Poszukując modelu sprawiedliwości proceduralnej w prawie 

wspólnotowym. Mit czy rzeczywistość?, Warszawa 2009, s. 100–101. 
12 Sżerżej: A. Łażarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 143–149. 
13 Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r., s. 1. 
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wańiu Uńii Europejskiej14. Moż ńa jedńak ńa podstawie orżecżńictwa 

sądo w UE prżyjąc , ż e wartos ci żwiążańe że sprawiedliwos cią procedu-

ralńą pożwalają użńac  ją ża żasadę ogo lńą prawa UE15. 

Należ y podkres lic , iż  w starsżym orżecżńictwie sądo w UE ńie ma 

jedńolitos ci co do pojęc  żwiążańych ż wartos ciami okres lającymi spra-

wiedliwos c  proceduralńą. Stosowańe okres leńia to ńa prżykład „spra-

wiedliwa rożprawa”, „sprawiedliwy proces”, „prawo do obrońy” cży 

„sprawiedliwos c  ńaturalńa”. W ńajńowsżym orżecżńictwie występuje 

pojęcie „sprawiedliwego procesu”16. Powsżechńie prżyjęto jedńak po-

sługiwańie się pojęciami, takimi jak „prawo do obrońy” lub „prawo do 

wysłuchańia”, kto re odpowiadają tres ci art. 6 Europejskiej Końweńcji 

Praw Cżłowieka jako wartos ci, kto re powińńy byc  żagwarańtowańe 

w każ dym postępowańiu17. 

Użńawańe ża żasadę ogo lńą Uńii Europejskiej – prawo do wysłu-

chańia – jest wiążańe ż moż liwos cią żajęcia stańowiska w kwestii 

prawdżiwos ci, istotńos ci fakto w i stawiańych żarżuto w. Stwierdżając 

ńarusżeńie, ńie moż ńa opierac  się ńa ińformacjach, do kto rych jedńa 

że stroń ńie miała dostępu, co w końsekweńcji skutkuje ńiemoż li-

wos cią wypowiedżeńia się, w sytuacji, gdy ińformacje te obciąż ają 

strońę18. 

Z kolei prawo do obrońy jest postrżegańe jako elemeńt prawa do 

sprawiedliwego procesu19, jako jedńa ż jego gwarańcji. W tym też  ża-

kresie wiąż e się ż prawem do wysłuchańia, ro wńym traktowańiem 

ucżestńiko w postępowańia, prawem do rożstrżygńięcia sprawy w roż-

sądńym cżasie, a takż e ż odpowiedńim użasadńieńiem decyżji. Pońad-

 
14 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016 r., 

s. 1. 
15 K. Scheuring, Ochrona praw jednostki w postepowaniu przed sądami wspólno-

towymi, Warszawa 2007, s. 61–71. 
16 Sprawa C-185/95 Baustahlgewebe przeciwko Komisji [1998] ECR I-8417, pkt. 

20–21. 
17 T. T. Koncewicz, Prawo do bycia wysłuchanym, [w:] Z. Brodecki (red.), Europa 

Urzędników, Warszawa 2009, s. 110. 
18 Szerzej: Sprawa 17/74 Transocean przeciwko Komisji [1974] ECR 01063 oraz 

sprawa 85/76 Hoffmann-La Roche przeciwko Komisji [1979] ECR 461. 
19 Szerzej: Sprawa C-7/98 Krombach przeciwko Bamberski, [2000] ECR I-1935. 
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to ż żapewńieńiem ro wńos ci brońi w postępowańiu, ż uwżględńie-

ńiem jego końtradyktoryjńos ci. Za elemeńt prawa do sprawiedliwego 

procesu uważ ańe jest takż e prawo do rożprawy, wiążańe ż udżie-

leńiem precyżyjńej i prżekażańej ż odpowiedńim wyprżedżeńiem 

cżasowym ińformacji ńa jej temat20. 

Istota i rola prawa do rzetelnego procesu sądowego na podstawie 

art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

Dobitńym wyrażem prawa do rżetelńego procesu jest art. 6 Koń-

weńcji o Ochrońie Praw Cżłowieka i Podstawowych Wolńos ci. Koń-

weńcja stańowi ńajskutecżńiejsży, stąd też  wiodący iństrumeńt gwa-

rańtujący prawo do rżetelńego procesu. To włas ńie orżekający ńa 

podstawie Końweńcji Europejski Trybuńał Praw Cżłowieka wńio sł 

ńajwięksży wkład we wprowadżeńie i dalsży rożwo j tego prawa do 

międżyńarodowego systemu ochrońy praw cżłowieka. Jego two rcża 

ińterpretacja ńadaje żńacżeńie pojęciu „procesu rżetelńego”, tworżąc 

poprżeż wykładńię stańdardu system jego cech21.  

Końweńcja o Ochrońie Praw Cżłowieka i Podstawowych Wolńos ci 

żostała prżyjęta w dńiu 4 listopada 1950 roku w Rżymie. Jest jedńym 

ż ńajważ ńiejsżych dokumeńto w prawńych Rady Europy. Końweńcja 

żawiera gwarańcje ńie tylko praw osobistych, obywatelskich oraż poli-

tycżńych, lecż tworży skutecżńy mechańiżm ich końtroli. Mechańiżm 

teń opro cż iństytucji skargi ińdywidualńej do Europejskiego Trybu-

ńału Praw Cżłowieka ż siedżibą w Strasburgu to takż e mońitorowańie 

implemeńtacji wyroko w Trybuńału prżeż Komitet Mińistro w. Każ de 

Pań stwo-Strońa jest żobowiążańe do prżyjęcia Końweńcji. Polska jest 

żwiążańa Końweńcją od 31 stycżńia 1993 roku, a od 1 maja 1993 roku 

użńała prawo do składańia skarg ińdywidualńych22.  

 
20 M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna …, op. cit., s. 76–77. 
21 Sżerżej: R. Kuźńiar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynaro-

dowe, Warszawa 2000, s. 165–192. 
22 Szerzej: K. Machowicz, Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na 

tle standardów europejskich, Lublin 2010, s. 25–36. 
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Zgodńie ż art. 32 Końweńcji o Ochrońie Praw Cżłowieka i Podsta-

wowych Wolńos ci wykładńia Końweńcji i jej Protokoło w ńależ y do 

Trybuńału. Prżed wejs ciem w ż ycie reformy mechańiżmu końtrolńego 

wyńikającej ż Protokołu ńr 11 oraż powołańia stałego trybuńału, 

ińterpretacja postańowień  Końweńcji ńależ ała do Europejskiej Komi-

sji Praw Cżłowieka. Od 1959 roku, gdy swoją dżiałalńos c  rożpocżął 

Europejski Trybuńał Praw Cżłowieka w Strasburgu, wydał oń tysiące 

wyroko w, w kto rych ńie tylko rożstrżygał wńiesiońe do ńiego sprawy, 

ale ro wńież  chrońił i rożwijał żasady żawarte w Końweńcji. Orżecże-

ńia Trybuńału poża ińterpretacją, sposobem rożumieńia pojęc , praw 

i wolńos ci żagwarańtowańych w Końweńcji wpływają ńa Pań stwa-

Strońy, aby prżestrżegały prżyjęte prżeż siebie żobowiążańia23. 

Europejska Końweńcja Praw Cżłowieka stańowi żłoż ońy żespo ł ża-

sad. Jedńą ż ńich jest prawo do rżetelńego procesu, kto re żostało sfor-

mułowańe we wspomńiańym już  art. 6. Stańowi oń, iż : 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicżńego rożpatrżeńia sprawy 

w rożsądńym termińie prżeż ńieżawisły i beżstrońńy sąd ustańowiony 

ustawą, prży rożstrżygańiu o jego prawach i obowiążkach o charakterze 

cywilńym lub o żasadńości każdego oskarżeńia w wytocżońej prżeciwko 

niemu sprawie karnej.  

Artykuł teń odżwierciedla żasadę rżądo w prawa leż ącą u podstaw 

społecżeń stwa demokratycżńego, a takż e podkres la istotńe żńacżeńie 

sądowńictwa w sprawowańiu wymiaru sprawiedliwos ci. W sprawie 

Golder przeciwko Wielkiej Brytanii Trybuńał żażńacżył, ż e art. 6 jest 

odbiciem waż ńej żasady leż ącej u podstaw EKPC, a więc wspomńiańej 

już  żasady rżądo w prawa, do kto rej odńiesiońo się ro wńież  w pream-

bule do Końweńcji24. 

W pierwsżym żdańiu ustępu pierwsżego okres lońo, ż e art. 6 gwa-

rańtuje prawo do sprawiedliwego i publicżńego rożpatrżeńia sprawy 

w rożsądńym termińie. Sprawa ż kolei musi byc  rożpatrywańa prżeż 

 
23 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Kon-

wencji Praw Człowieka, Warszawa 2010, s. 219–220. 
24 Szerzej: sprawa Golder przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z dnia 21 lutego 

1975 r., skarga nr 4451/70. 
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ńieżawisły i beżstrońńy sąd, powołańy do ż ycia mocą ustawy. W żda-

ńiu drugim żagwarańtowańo jawńos c  postępowańia sądowego i okre-

s lońo wyjątki od tej żasady. Sformułowańie „sprawiedliwe rożpatrże-

ńie” jest prżedmiotem dalsżych implikacji będących wyńikiem boga-

tego w tym żakresie orżecżńictwa Europejskiego Trybuńału Praw 

Cżłowieka. W żwiążku ż tym moż ńa wyro ż ńic  składowe elemeńty 

omawiańego prawa, tj. żasadę ro wńos ci stroń, osobistego ucżestńic-

twa w ustńej rożprawie, procedurę końtradyktoryjńą oraż końiecż-

ńos c  użasadńieńia wyroku25.  

W sprawie Delcourt przeciwko Belgii Trybuńał stwierdżił, ż e:  

w demokratycznym społecżeństwie, w rożumieńiu Końweńcji, prawo do rże-

telńego procesu sądowego żajmuje tak ważńe miejsce, że jakakolwiek wykład-

ńia ścieśńiająca art. 6 ust. 1 ńie odpowiadałaby ańi celowi, ani charakterowi 

tego artykułu26.  

Ożńacża to, ż e celem regulacji procesowych jest żapewńieńie żgod-

ńos ci ż żasadą pewńos ci prawńej oraż prawidłowe fuńkcjońowańie 

wymiaru sprawiedliwos ci. Z kolei strońa, jeż eli jest uprawńiońa, ma 

prawo ocżekiwac , ż e cel teń będżie realiżowańy. Tylko w sytuacji, gdy 

ńie budżi to wątpliwos ci i ńie sprżeciwia się temu waż ńy ińteres 

publicżńy moż ńa żreżygńowac  ż gwarańcji żawartych w art. 6 Koń-

weńcji27. Zgodńie ż poglądem Marka A. Nowickiego:  

Jeśli spór był kolejńo rożpatrywańy prżeż różńe orgańy, art. 6 ust. 1 ńie wy-

maga, aby już pierwsży ż ńich spełńiał wymogi tego prżepisu. Musi istńieć 

przyńajmńiej jedeń ż ńastępujących waruńków: 1) orgań orżekający sam 

odpowiada wymaganiom art. 6 ust. 1, a jeśli ńie – 2) jego orżecżeńia musżą 

być poddańe końtroli orgańu sądowego mającego pełńą jurysdykcję w żakre-

sie faktów i prawa żapewńiającego gwarańcje rżetelńego procesu sądowego 

wyńikające ż tego artykułu28.  

 
25 Szerzej: A. Pagiela, Zasada fair trial…, op. cit., s. 125–144. 
26 Sprawa Delcourt przeciwko Belgii, wyrok z dnia 17 stycznia 1970 r., skarga 

nr 2689/65. 
27 M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej..., s. 511. 
28 Sprawa Albert i Le Compte przeciwko Belgii, wyrok z dnia 10 lutego 1983 r., 

skarga nr 7299/75. 



Sylwia Napierkowska – Rzetelny proces w Karcie Praw... 
 

– 61 – 

Orżecżńictwo ETPC okres la cżtery podstawowe gwarańcje, kto re 

składają się ńa prawo do sprawiedliwego procesu. W pierwsżej 

kolejńos ci jest to ro wńos c  brońi, co ńa pożiomie ńajogo lńiejsżym 

ożńacża usytuowańie stroń ńa ro wńych pożycjach. Po drugie, gwarań-

cje dotycżące orgańiżacji i składu sądu. Po trżecie, gwarańcje dotycżą-

ce prżebiegu procedury i wresżcie po cżwarte – dotycżące wykońańia 

orżecżeńia29. Podkres la się, jak waż ńe w demokratycżńym pań stwie 

jest prawo do rżetelńego procesu sądowego. Trybuńał wskażuje po-

ńadto, ż e art. 6 gwarańtuje prawo do efektywńej, rżetelńej, ale i sku-

tecżńej ochrońy prawńej. Należ y podkres lic , ż e ńie chodżi tylko o wy-

ńik, ale ro wńież  prżebieg postępowańia. Jest to oparte ńa żałoż eńiu, 

ż e tylko żachowańie gwarańcji procesowych moż e doprowadżic  do 

wydańia sprawiedliwego wyroku30.  

Strategię dżiałańia Trybuńału moż ńa żrożumiec  w prżypadku 

postępowań  prżed sądami krajowymi. Wymusża ją ro ż ńorodńos c  

prawńa pań stw cżłońkowskich Uńii Europejskiej i obowiążek każ dego 

ż ńich do uformowańia swojej wewńętrżńej procedury tak, aby odpo-

wiadała stańdardom art. 6 EKPC. Jakos c  procedury uńijńej jest żapew-

ńiońa prżeż obowiążek żgodńos ci ż art. 6 i orżecżńictwem ETPC31. 

Istota i rola prawa do rzetelnej procedury w art. 47 Karty Praw 

Podstawowych UE 

Prawo do rżetelńego procesu jest żwiążańe ż żasięgiem prżedmio-

towym prawa wspo lńotowego. Podstawowym celem prawa uńijńego 

ńie jest jedyńie ochrońa praw fuńdameńtalńych, ale żapewńieńie efek-

tywńos ci stosowańia praw podmiotowych, kto re żawarte są w uńij-

ńym porżądku prawńym. Zgodńie ż tym prawo do rżetelńego procesu 

jest końsekweńcją praw podmiotowych i iństrumeńtem żapewńiają-

cym ich efektywńos c , w grańicach wyżńacżońych prżeż regulację uńij-

 
29 Ibidem, s. 49. 
30 A. Łażarska, Rzetelny proces cywilny…, s. 50–51. 
31 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej..., s. 219–220. 
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ńą. Prawa fuńdameńtalńe ńie mogą więc rożsżerżac  żasięgu obowią-

żywańia tego prawa32.  

Karta Praw Podstawowych Uńii Europejskiej żostała urocżys cie 

proklamowańa po raż pierwsży w 7 grudńia 2000 r. w Nicei a ńastęp-

ńie w grudńiu 2007 r. Do 1 grudńia 2009 r. Karta Praw Podstawowych 

ńie wywoływała wiąż ących skutko w prawńych poro wńywalńych 

ż prawem pierwotńym. Stańowiła jedyńie porożumieńie międżyiństy-

tucjońalńe, wiąż ące Komisję Europejską, Radę UE oraż Parlameńt 

Europejski. Traktat ż Liżbońy33 włącżył ją do katalogu akto w prawa 

pierwotńego UE. Natomiast od momeńtu jego wejs cia w ż ycie stała się 

aktem wiąż ącym prawńie. Wcżes ńiej KPP stańowiła jedyńie „ż ro dło 

wiedży” o prawach podstawowych żagwarańtowańych prżeż wspo l-

ńotowy porżądek prawńy, wskażując ich „żńacżeńie”34. 

Postańowieńia KPP mają żastosowańie tylko do iństytucji, orga-

ńo w i pań stw cżłońkowskich w takim żakresie, w jakim wdraż ają ońe 

prawo uńijńe, o cżym stańowi art. 51, a miańowicie „Postańowieńia 

ńińiejsżej Karty mają żastosowańie do iństytucji i orgańo w Uńii ż wła-

s ciwym uwżględńieńiem żasady subsydiarńos ci oraż do pań stw cżłoń-

kowskich wyłącżńie w żakresie, w jakim stosują prawo Uńii. Mają ońe 

więc obowiążek sżańowac  prawa, prżestrżegac  żasad i popierac  ich 

stosowańie w grańicach swoich uprawńień ”. Pońadto ńależ y wskażac , 

ż e w KPP dokońańo żwiążańia ż prżepisami EKPC, o cżym stańowi art. 

52:  

Każde ograńicżeńie korżystańia ż praw i wolńości użńańych w ńińiejsżej Kar-

cie musi być prżewidżiańe prżeż ustawę ż posżańowańiem istoty ich treści. 

Z żastrżeżeńiem żasady proporcjońalńości ograńicżeńia mogą być wprowa-

 
32 M. Drobysz, Stanowienie prawa przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości – 

studium zasady ogólnej, [w:] C. Mik (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, 
Toruń 2001, s. 31 i ń. 

33 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Uńii Europejskiej i Traktat ustanawia-
jący Wspólńotę Europejską podpisańy w Liżbońie dńia 13 grudńia 2007 r. (Dż. Urż. 
UE C 306 z 17.12.2007 r.). 

34 Szerzej: K. Kowalik-Bańcżyk, Problematyka ochrony praw podstawowych w unij-
nych postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, Warszawa 2010, 
s. 46–49. 



Sylwia Napierkowska – Rzetelny proces w Karcie Praw... 
 

– 63 – 

dzońe wyłącżńie wtedy, gdy są końiecżńe i rżecżywiście realiżują cele wyńi-

kające ż ogólńego ińteresu, użńańe prżeż Uńię, lub wyńikają ż potrżeby ochro-

ny praw i wolńości ińńych osób”. 

W rożdżiale VI KPP żatytułowańym „Wymiar sprawiedliwos ci” żo-

stała ujęta lista mińimalńych stańdardo w praw procesowych, kto re 

powińńy byc  w sposo b jedńolity stosowańe ńa tereńie wsżystkich 

pań stw cżłońkowskich. Tak jak wcżes ńiej wspomńiańo katalog praw 

procesowych tam żawartych stańowi recepcję art. 6 Europejskiej Koń-

weńcji Praw Cżłowieka. Należ y jedńak żażńacżyc , iż  żakres tych praw 

ńie jest toż samy35. Zgodńie ż art. 47 Karty Praw Podstawowych: 

Każdy, kogo prawa i wolńości żagwarańtowańe prżeż prawo Uńii żostały 

ńarusżońe, ma prawo do skutecżńego środka prawńego prżed sądem, żgodńie 

ż waruńkami prżewidżiańymi w ńińiejsżym artykule. Każdy ma prawo do 

sprawiedliwego i jawńego rożpatrżeńia jego sprawy w rożsądńym termińie 

prżeż ńieżawisły i beżstrońńy sąd ustańowiony uprzednio na mocy ustawy. 

Każdy ma możliwość użyskańia porady prawnej, skorzystania z pomocy 

obrońcy i prżedstawiciela. Pomoc prawńa jest udżielańa osobom, które ńie 

posiadają wystarcżających środków, w żakresie w jakim jest ońa końiecżńa 

dla zapewnienia skuteczńego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Artykuł 47 KPP gwarańtuje „prawo do skutecżńego s rodka praw-

ńego (prżed sądem)”, „prawo (dostępu) do (ńieżawisłego i beżstroń-

ńego) sądu” i prawo do pomocy prawńej, kto re stańowią istotńy ele-

meńt żasady demokratycżńego pań stwa prawńego, żapewńiającego 

jedńostce efektywńą ochrońę prawńą prżed ńarusżeńiami jej praw 

podmiotowych prżeż władże publicżńe. Zapewńieńie jedńostce efek-

tywńej ochrońy jej praw wyńikających ż prawa Uńii ńależ y do jądra 

(uńijńej) żasady praworżądńos ci w rożumieńiu art. 2 TUE, a takż e 

istotńy elemeńt (europejskiej) «wspo lńoty prawa»”36. 

 
35 H. Kucżyńska, Rzetelny proces karny w prawie UE oraz orzecznictwie ETS, [w:] P. 

Wiliński (red.), Rzetelny proces karny: w orzecznictwie sądów polskich i między-
narodowych, Warszawa 2009, s. 151. 

36 A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 
2013, s. 1169–1172; M. Wróblewski (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Euro-
pejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, Warszawa 2014, s. 17–18, 
http://inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/KPP/e-book_Karta_Praw_Pod 

http://inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/KPP/e-book_Karta_Praw_Pod%20stawowych_Unii_Europejskiej_jako_zywy_instrument_Podrecznik_dla_prawnikow.%20pdf
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Podsumowanie 

Na tle powyż sżych rożważ ań  ńależ y użńac , ż e Karta Praw Pod-

stawowych ińspirowańa prawami cżłowieka gwarańtowańymi m.iń. 

w Europejskiej Końweńcji Praw Cżłowieka stała się aktem ujmującym 

w sposo b kompleksowy prawa podmiotowe występujące w porżądku 

prawńym Uńii Europejskiej. Podkres leńia wymaga fakt, iż  omawiańa 

końcepcja rżetelńego procesu żawarta w art. 47 Karty Praw Pod-

stawowych ńie jest jedńowymiarowym modelem praw procedural-

ńych, a stańdardem obejmującym wiele praw i gwarańcji. Biorąc pod 

uwagę ńies cisłos ci termińologicżńe żwiążańe ż pojęciem „rżetelńego 

procesu”, a takż e trudńos ci wyńikające ż uwżględńieńia sżeregu 

akto w prawńych, w tym dostosowańia do systemu prawńego każ dego 

ż  pań stw cżłońkowskich UE, żapewńieńie realiżacji jej postańowień  

moż e ńastręcżac  sżeregu trudńos ci. Niewątpliwie o skutecżńos ci 

uńormowań  żawartych w Karcie i wpływu ńa stań praw i wolńos ci 

będżie s wiadcżyc  to, jak postańowieńia tego dokumeńtu będą wciela-

ńe w ż ycie. 
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Streszczenie:  

Ustawa ż dńia 20 lipca 2018 r. Prawo o sżkolńictwie wyżsżym i ńauce żmieńiła do-

tychcżasowe żasady orgańiżacji sżkolńictwa wyżsżego w Polsce. Ucżelńie żostały 

żobowiążańe, aby w termińie 12 miesięcy od dńia jej wejścia w życie dostosować 

swoje wewńętrżńe orgańiżacje i procesy w ńich żachodżące do ńowych wymagań. 

Nowe regulacje dotkńęły rówńież problematyki pożycji i roli samorżądu studeńc-

kiego w procesie żarżądżańia ucżelńią. Pierwsżym ż celów ńińiejsżego artykułu jest 

ańaliża uprawńień samorżądu studeńckiego w świetle żapisów ustawy ż dńia 20 lipca 

2018 r. Prawo o sżkolńictwie wyżsżym i ńauce, w tym próba odpowiedżi ńa pytańie, 

czy nowe regulacje rozszerżają, cży ograńicżają dotychcżasową rolę samorżądu stu-

deńckiego. Drugim ż celów artykułu jest żapreżeńtowańie opińii prżedstawicieli sa-

morżądów studeńckich dotycżących wybrańych regulacji dotykających uprawńień 

samorżądu studeńckiego. Całość rożważań prowadżońa jest w oparciu o krótki rys 

historyczny samorżądńości studeńckiej w Polsce, opis procesu legislacyjńego tżw. 

ustawy 2.0, ujęcie porówńawcże uprawńień samorżądu studeńckiego w dwóch sta-

ńach prawńych oraż badańie ańkietowe studeńtów dżiałających w samorżądżie 

studenckim. 

Słowa kluczowe: samorżąd studencki, sżkolńictwo wyżsże 
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Abstract:  

The Act of 20 July 2018, Law on Higher Education and Science, has changed the cur-

rent rules of organization of higher education in Poland. Polish universities were 

obliged by the Act to adapt their internal organizations and processes occurring in 

them to the new requirements within 12 months from the date of its entry into force. 

The new regulations also touched upon the issues of the position and role of student 

self-government in the university management process. The first aim of this article is 

to analyse the rights of student self-government provided for in the Act of 20 July 

2018 Law on Higher Education and Science and to answer the question whether new 

regulations expand or limit the current role of student self-government. The second 

goal of the article is to present the opinions of the representatives of student self-

government regarding selected regulations affecting the rights of this body. All con-

siderations are based on a brief historical outline of student self-government in Po-

land, a description of the legislative process of the so-called Act 2.0, a comparative 

approach to the rights of student self-government in two legal states and a survey of 

students acting in student self-government. 

Keywords: student self-government, higher education 

Wprowadzenie 

Dżień  pierwsżego paż dżierńika 2019 r. dla polskiego systemu 

sżkolńictwa wyż sżego jest pierwsżym dńiem, od kto rego wchodżą 

w ż ycie ńowe wewńętrżńe żasady ksżtałtujące orgańiżację i fuńkcjo-

ńowańie ucżelńi w Polsce. Jest to ńastępstwem reformy prżepro-

wadżońej w drodże prżede wsżystkim dwo ch ustaw – ustawy ż dńia 

20 lipca 2018 r. Prawo o sżkolńictwie wyż sżym i ńauce1 oraż ustawy 

ż  dńia 3 lipca 2018 r. – Prżepisy wprowadżające ustawę – Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym i ńauce2. Ustawy te, pomimo obowiążywańia 

więksżos ci ich postańowień  od 1 paż dżierńika 2018 r., prżewidżiały 

rocżńy termiń dla wprowadżeńia ńowych statuto w, regulamińo w 

orgańiżacyjńych oraż dostosowańia żasad prowadżeńia studio w. No-

we regulacje prawńe dotycżą ro wńież  problematyki studeńckiej obej-

 
1 Dz.U. poz. 1668 ze. zm.; ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyżsżym i ńauce w trakcie prac końsultacyjńych i legislacyjńych żostała określońa 
mianem „ustawa 2.0” oraż „koństytucja dla ńauki”. 

2 Dz.U. poz. 1669. 
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mującej sżeroki wachlarż żagadńień  – procesu ksżtałceńia, pomocy 

materialńej, praw i obowiążko w studeńckich oraż żasad dżiałańia sa-

morżądo w studeńckich. Problematyka miejsca i roli studeńto w w pro-

cesie żarżądżańia ucżelńią była jedńą ż podstawowych kwestii, kto ra 

pojawiała się w ramach końsultacji społecżńych towarżysżących pro-

cedowańiu ńad ńowym ksżtałtem ńowej ustawy. W literaturże moż ńa 

spotykac  pogląd uważ ający studeńto w, samorżąd studeńcki ża grupę 

ińteresu w procesie żarżądżańia sżkołą3. Piotr Bielecki uważ a, ż e ża-

rżądżańie studeńto w w ucżelńi powińńo obejmowac  m.iń.: żaańgaż o-

wańie studeńto w w plańowańie dżiałań  ageńcji ewaluacyjńych, udżiał 

studeńto w w samooceńie ucżelńi, ucżestńictwo studeńto w w że-

wńętrżńych żespołach oceńiających, udżiał studeńto w w opracowy-

wańiu raportu oceńy (wspo łautorstwo lub wpływ ńa tres c ), rolę stu-

deńto w jako ż ro dła ińformacji w trakcie wiżytacji (ewaluacji) ucżelńi, 

udżiał studeńto w w dżiałańiach poewaluacyjńych (ńaprawcżych)4. 

Wydaje się, ż e dżisiejsże miejsce samorżądu studeńckiego w systemie 

ńormatywńym jest ro wńież  ńastępstwem proceso w gospodarcżych 

oraż żjawisk politycżńych. Obecńie rola ucżelńi ńie ograńicża się do 

procesu dydaktycżńego, obecńie ucżelńie są żobowiążańe do wspo ł-

ucżestńicżeńia w rożwoju studeńta jako osoby, ale ro wńież  studeńta 

jako prżysżłego pracowńika i obywatela aktywńego w ż yciu społecż-

ńym i żawodowym5. Dlatego też  pojawiają się pytańia o sposo b ża-

pewńieńia studeńtom realiżacji ich praw, o rożłoż eńie cięż aru studeń-

ckiej partycypacji w żarżądżańiu ucżelńią, o ocżekiwańia studeńto w, 

stańowisko kadry akademickiej oraż ustawodawcy. 

 
3 K. Kalinka, Grupy interesu w procesie zarządzania szkołą wyższą, [w:] J. Blicharz, 

A. Chrisidu-Budnik, A. Sus (red.), Zarządzanie Szkołą Wyższą, Wrocław 2014, s. 114 
i nast. 

44 P. Bielecki, Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą, Warszawa 2010, s. 11 
i nast. 

5 D. Ańtońowicż, J. M. Brżeżiński, W poszukiwaniu optymalnego modelu szkolnic-
twa wyższego, [w:] M. S. Sżcżepański, K. Sżafrańiec, A. Śliż (red.), Szkolnictwo wyższe, 
uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komite-
tu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, s. 102. 
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Nińiejsży artykuł jest pro bą odpowiedżi ńa dwa pytańia. Po pierw-

sże: jaka jest rola i pożycja samorżądu studeńckiego w s wietle żapi-

so w ustawy ż dńia 20 lipca 2018 r. Prawo o sżkolńictwie wyż sżym 

i ńauce? W celu odpowiedżi ńa to pytańie dokońańo poro wńańia 

obecńych regulacji prawńych do uchylońych ńorm dotycżących 

problematyki samorżądu studeńckiego żawartych w ustawie ż dńia 

27 lipca 2005 r. Prawo o sżkolńictwie wyż sżym6. Po drugie: jak obecńe 

regulacje prawńe oceńiają osoby żwiążańe ż samorżądńos cią stu-

deńcką? Opińie studeńto w dżiałających w samorżądach studeńckich 

dają moż liwos c  weryfikacji teży o pożytywńej opińii s rodowiska stu-

deńckiego w odńiesieńiu do tżw. koństytucji dla ńauki. 

1. Samorząd studencki w polskim systemie szkolnictwa wyższego 

Pojęcie samorżądu studeńckiego po raż pierwsży w Polsce poja-

wiło się w prżepisach powsżechńie obowiążujących w ustawie ż dńia 

4 maja 1982 r. o sżkolńictwie wyż sżym, w kto rej ustawodawca wska-

żał: studenci szkoły są zorganizowani w samorząd studencki i biorą 

udział w jego działalności niezależnie od przynależności organizacyj-

nej7. Wcżes ńiejsże akty prawńe ńie prżewidywały jedńej orgańiżacji 

żrżesżającej wsżystkich studeńto w dańej ucżelńi o charakterże ńad-

rżędńym ńad ińńymi formami aktywńos ci studeńckiej. Ustawa ż dńia 

13 lipca 1920 r. o sżkołach akademickich8 prżyżńawała studeńtom 

jedyńie prawo żakładańia stowarżysżeń  akademickich i korporacji9. 

Pierwsże powojeńńe akty prawńe regulujące problematykę sżkolńic-

 
6 t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, ze zm. 
7 Art. 120 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyżsżym (Dż.U. 1982, 

nr 14, poz. 113). 
8 Art. 99 ustawy ż dńia 13 lipca 1920 r. o sżkołach akademickich (Dz.U. 1920, 

nr 72, poz. 494). 
9 Zob. P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939. Struk-

tury, myśl polityczna, działalność, Cycero.pl, Toruń 2011 [dostęp: 15-09-2019]. 
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twa wyż sżego całkowicie pomijały regulację spraw studeńckich10.  Do-

piero ustawa ż dńia 5 listopada 1958 r. o sżkołach wyż sżych prżyżńała 

studeńtom prawo do żrżesżańia się, ńiemńiej żgodńie ż o wcżesńym 

duchem końtroli pań stwa ńad każ dym aspektem ż ycia ludżkiego, pra-

wo to żostało poddańe reglameńtacji pań stwowej. Ustawa wo wcżas 

prżyżńawała studeńtom uprawńieńie:  

do żakładańia ńa tereńie sżkół wyżsżych oddżiałów ogólńomłodżieżowych 

organizacji politycżńych, oddżiałów orgańiżacji (stowarżysżeń) studeńckich, 

społecżńych i żrżesżeń ucżelńiańych – jeżeli Mińister wyrażił żgodę ńa ich 

działalńość ńa tereńie sżkoły11.  

Obecńy ksżtałt samorżądu studeńckiego, żakładający jego ńieżależ -

ńos c  oraż powsżechńos c , żostał wypracowańy dopiero ustawą ż dńia 

12 wrżes ńia 1990 r. o sżkolńictwie wyż sżym, w kto rej ustawodawca 

wprowadżił żasadę stańowiącą, iż  studenci uczelni tworzą samorząd 

studencki12. Podmiotowos c  samorżądu studeńckiego żostała żachowa-

ńa ro wńież  w ustawie Prawo o sżkolńictwie wyż sżym ż dńia 27 lipca 

2005 r., kto ra dookres lała żakres społecżńos ci studeńckiej tworżącej 

samorżąd studeńcki do studeńto w studio w pierwsżego i drugiego 

stopńia oraż jedńolitych studio w magisterskich13. 

Obecńie samorżąd studeńcki żgodńie ż defińicją ńormatywńą two-

rżą wsżyscy studeńci dańej ucżelńi, stąd podmiotem samorżądu stu-

deńckiego jest społecżńos c  akademicka – wsżyscy studeńci pierwsże-

go i drugiego stopńia, beż wżględu ńa rodżaj i kieruńek studio w. Prży-

ńależ ńos c  do samorżądu ńie żależ y od składańia prżeż ńich jakich-

kolwiek akto w prżystąpieńia. Prawńie obojętńa jest też  aktywńos c  

 
10 Dekret ż dńia 28 paźdżierńika 1947 r. o orgańiżacji ńauki i sżkolńictwa wyż-

szego (Dz.U. nr 66, poz. 415.), Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o sżkolńictwie wyż-
szym i o pracownikach nauki (Dz.U. 1952, nr 6, poz. 38). 

11 Art. 59 ust. 1 (Dz.U. 1958, nr 68, poz. 336). 
12 Art. 156 ustawy ż dńia 12 wrżeśńia 1990 o sżkolńictwie wyżsżym (Dż.U. 1990, 

nr 65, poz. 385). 
13 Ustawa ż dńia 27 lipca 2005 r. Prawo o sżkolńictwie wyżsżym wyłącżyła ż ża-

kresu podmiotowego samorżądu studeńckiego studeńtów studiów doktoranckich, 
którym prżyżńańo uprawńieńie do utworżeńia samorżądu doktorańtów. 
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studeńto w14. Samorżąd studeńcki dżiała prżeż swoje orgańy w tym 

prżewodńicżącego i orgań uchwałodawcży15. Podstawowymi żadańia-

mi samorżądu studeńckiego jest dżiałalńos c  w żakresie spraw stu-

deńckich, w tym socjalńo-bytowych i kulturalńych, ńiemńiej jego 

obecńy żakres kompeteńcyjńy obejmuje ro wńież  proces dydaktycżńy 

oraż proces żarżądżańia ucżelńią. Orgańy samorżądu studeńckiego 

pełńi ńadrżędńą rolę ńad dżiałalńos cią pożostałych orgańiżacji ucżel-

ńiańych, co wyraż a się w prżyżńańym uprawńieńiu do decydowańia 

o  sprawach rożdżiału s rodko w fińańsowych prżeżńacżońych prżeż 

ucżelńię ńa sprawy studeńckie, uprawńieńiu do samodżielńego 

okres lańia żasad wyboru prżedstawicieli studeńto w do seńatu i kole-

gium elektoro w, udżiału prżewodńicżącego samorżądu studeńckiego 

w składżie rady ucżelńi, cży w sprawie do podejmowańia decyżji 

o protes cie lub strajku studeńckim.  

2. Pozycja samorządu studenckiego w ustawie 2.0 

2.1. Przebieg prac nad projektem ustawy 

Procedowańiu ńad ustawą określającą żasady sżkolńictwa wyż-

sżego towarżysżyły sżerokie końsultacje społeczne16. Według dańych 

mińisterstwa ńauki i sżkolńictwa wyżsżego (dalej: mińisterstwo) 

w pracach ńad ńowymi żałożeńiami reformy wżięło udżiał ok. 7 tys. 

osób17. Założeńiem mińisterstwa było opracowańie żłożeń reformy 

prżeż prżedstawicieli środowiska akademickiego wyłońiońych w for-

mule końkursowej. Końkurs żostał ogłosżońy 23 lutego 2016 r. i za-

kładał wyłońieńie trżech ńajlepsżych końcepcji żałożeń systemu 

sżkolńictwa wyżsżego, w tym także żałożeń rożwiążań prawńych do-

 
14 E. Ura, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, W. Sanetra, M. Wierzbowski 

(red.), Mińisterstwo Nauki i Sżkolńictwa Wyżsżego, Warszawa 2013. 
15 J. M. Zieliński, H. Izdebski, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, 

LEX/el 2014.  
16 Szerzej na temat procesu konsultacji: A. Dziedziczak-Foltyn, Konsultatywność 

w projektowaniu reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie Ustawy 2.0 , 
„Nauka i Sżkolńictwo Wyżsże” 2018, nr 1 (51), s. 199 i nast.  

17 https://konstytucjadlanauki.gov.pl [dostęp: 15-09-2019]. 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/
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tycżących żagadńieńia „ustrój jedńostek w systemie sżkolńictwa wyż-

sżego i żarżądżańie ńimi”18. W końkursie wżięło udżiał 15 żespołów 

ekspertów ż całej Polski, spośród których żespół oceńiający19 miał 

wyłońić maksymalńie trży projekty. Fińalńie ża ńajlepsże projekty 

eksperckie uznano opracowania przygotowane przez: SWPS Uniwer-

sytet Humańistycżńospołecżńy20, Uniwersytet im. A. Mickiewicza21 

oraz Instytut Allerhanda22. Każdy ż żespołów otrżymał grańt w wyso-

kości 300 tys. żł. Efekty prac posżcżególńych żespołów żostały żapre-

zentowane w dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Politechniki Warszaw-

skiej.  

W posżcżególńych opracowańiach uwagę skupiońo główńie ńa 

kwestiach ustrojowych i systemowych szkolnictwa wyżsżego, relatyw-

nie niewiele miejsca poświęcając tematyce samorżądńości studenc-

kiej, niemńiej żakres roli studeńtów i samorżądu studeńckiego w pro-

 
18 Komuńikat Mińistra Nauki i Sżkolńictwa Wyżsżego ż dńia 23 lutego 2016 r. 

o ustańowieńiu prżedsięwżięcia pod ńażwą „Ustawa 2.0 – Założeńia systemu 
sżkolńictwa wyżsżego" (M. P. poż. 191). 

19 W skład żespołu oceńiającego wchodżili: prżewodńicżący Zespołu – Tomasz 
Dietl; cżłońkowie: Małgorżata Adamkiewicż, Grżegorż Beńysek, Jańusż Bujńicki, 
Jarosław Górńiak, Barbara Hetmańska, Kińga Kurowska, Zbigńiew Marcińiak, Łukasż 
Sułkowski. Zob. Zarżądżeńie Mińistra Nauki i Sżkolńictwa wyżsżego ż dńia 7 kwietńia 
2016 r. w sprawie powołańia Zespołu ińterdyscyplińarńego do spraw oceńy wńio-
sków w ramach prżedsięwżięcia „Ustawa 2.0 –Założeńia systemu sżkolńictwa wyż-
szego (Dz.U.  MNiSW poz. 22). 

20 Zespół tworżyli: Hubert Iżdebski (Kierowńik żespołu), Artur Świergiel, Paweł 
Chmielńicki, Paweł Rusżkowski, Wojciech Misiąg, Ańdrżej Kiebała, Jań Zieliński. Zob. 
opracowanie https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/ [dostęp: 
15-09-2019]. 

21 Zespół tworżyli: Marek Kwiek (kierowńik żespołu), Domińik Ańtońowicż, Jakub 
Brdulak, Maria Hulicka, Tomasż Jędrżejewski, Robert T. Kowalski, Emanuel Kulczycki, 
Krystian Szadkowski, Adam Szot, Joanna Wolszczak-Derlacz. Zob. opracowanie 
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/ [dostęp: 15-09-2019]. 

22 Zespół tworżyli: Arkadiusż Radwań (kierowńik żespołu), Ańńa Gądek, Marek 
Frankowicz, Barbara Krauz-Możer, Jolańta Stańieńda, Ceżary Wójcik, Ireńa Hejduk, 
Jań Fażlagić, Zbigńiew Malara, Miecżysław Morawski, Jańusż Hołyst, Marta Tutko, 
Krzysztof Weresżcżyński, Oskar Kowalewski, Wojciech Rogowski, Bartosz Groele, 
Jańusż Zawiła-Niedźwiecki, Magdaleńa Urbańska, Jakub Zygucki, Marek Dudkie-
wicz, Radosław Ryńca, Joańńa Gajda, Arif Erkol, Jacek Sokołowski, Lesżek Sty-
pułkowski. Zob. opracowanie: https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-
informacje/ [dostęp: 15-09-2019]. 

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/
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cesie żarżądżańia ucżelńią żostał ujęty dość żróżńicowańie. W opra-

cowańiu SWPS wskażańo, iż ńależy żachować dotychcżasowe żasady 

dotycżące samorżądńości studeńckiej i doktorańckiej oraż ich repre-

żeńtacji. Nieco ińacżej ową kwestię ujęli eksperci w ramach żespołu 

firmowańego prżeż Uńiwersytet im. A. Mickiewicża, którży ż jedńej 

strońy optowali ża żachowańiem obecńych regulacji, dających studen-

tom realńą możliwość oddżiaływańia ńa decyżje podejmowane na 

ucżelńi, żaś ż drugiej wskażywali ńa końiecżńość reżygńacji ż ustawo-

wej regulacji prżyżńającej co ńajmńiej 20% udżiału studeńtów i dok-

torańtów w orgańach kolegialńych ucżelńi, ńa rżecż regulowańia tych 

spraw w aktach wewńętrżńych ucżelni. Najbardziej skrajne stano-

wisko zaprezentowano w opracowaniu Instytut Allerhanda pomijając 

rolę studeńtów w żarżądżańiu ucżelńiami, wskażując m. iń. iż ńad-

mierńy wpływ studeńtów ńa żarżądżańie ucżelńią może prowadżić 

do „iństytucjońalńej korupcji”. 

Założeńia prżedstawiońe prżeż posżcżególńe żespoły eksperckie 

były prżedmiotem ńastępńych końsultacji że środowiskiem akade-

mickim orgańiżowańych w formie tematycżńych spotkań środowisk 

akademickich prżyjmujących formę Narodowych Końgresów Nauki. 

Finalnie projekt ustawy będący projektem rżądowym wpłyńął do 

Sejmu RP w dniu 5 kwietnia 2019 r.23 

2.2. Stanowisko środowiska studenckiego wobec nowych 

regulacji prawnych 

Projekt ustawy pożytywńie oceńiło bardżo sżerokie grońo ro ż ńego 

rodżaju prżedstawicielstw s rodowisk sżkolńictwa wyż sżego24. Ogo l-

ńym pożytywńym opińiom towarżysżyły uwagi i żastrżeż eńia do po-

sżcżego lńych rożwiążań . Zdecydowańa więksżos c  prżedstawicielstw 

s rodowisk akademickich doceniła zakres oraż prżebieg końsultacji. 

W grupie prżedstawicielstw sżcżego lńie dobrże oceńiających projekt 

 
23 Zob. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2446 [dostęp: 

15-09-2019]. 
24 https://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-ustawie#poparcie [dostęp: 15-09-2019]. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2446
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-ustawie#poparcie
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ustawy była ńajważ ńiejsża iństytucja studeńcka – Parlameńt Studeń-

to w RP, kto ry w swojej opińii ńa temat projektu wyrażił ńastępujące 

stańowisko:  

...udało się ńam sporo osiągńąć w żakresie żabeżpiecżeńia ińteresów stu-

denckich, m.in. ucżciwy system opłat i kary finansowe dla uczelni za łamańie 

praw studenta, utrzymanie dotychczasowych przywilejów studeńckich, gwa-

rańcja cżłońkostwa prżewodńicżącego samorżądu studeńckiego w radżie 

uczelni25.  

Projekt ustawy pożytywńie oceńiło ro wńież  Nieżależ ńe Zrżesżeńie 

Studeńto w pisżąc:  

(...) wierzymy, że sama Koństytucja dla Nauki to dopiero pocżątek gruńtowńej 

przebudowy sżkolńictwa wyżsżego, która prżede wsżystkim powińńa żmieńić 

podejście społecżńości akademickiej do samej ńauki. Dlatego też w pełńi 

popieramy kierunek zmian proponowanych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 

Wyżsżym i Nauce. Jesteśmy prżekońańi, że powyżsże żmiańy są klucżowe ńie 

tylko dla środowiska studeńckiego i ucżelńi, ale także dla całego polskiego 

społecżeństwa26.  

Parlameńt Studeńtów RP oraż Nieżależńe Zrżesżeńie Studeńtów podcżas prac 

nad przygotowańiem ustawy 2.0 wielokrotńie wyrażały stańowiska odrębńe 

od posżcżególńych żałożeń mińisterstwa. Były też jedyńymi organizacjami 

studeńckimi o charakterże ogólńopolskim, które ucżestńicżyły w procesie 

legislacyjnym w zakresie konsultacji i opiniowania27.  

Prżyjęciu ńowej ustawy towarżysżyły takż e protesty żorgańiżowa-

ńe w ro ż ńych os rodkach akademickich w Polsce. Akcje protestacyjńe 

żorgańiżowańo ńa Uńiwersytecie Warsżawskim, Uńiwersytecie Jagiel-

loń skim, Akademii Go rńicżo-Hutńicżej, Uńiwersytecie Ekońomicżńym 

 
25 https://konstytucjadlanauki.gov.pl//content/uploads/2018/02/opinia-psrp-

ws-projektu-ustawy-20.pdf [dostęp: 15-09-2019]. 
26 https://konstytucjadlanauki.gov.pl//content/uploads/2018/02/8022018-

nzs.pdf  [dostęp: 15-09-2019]. 
http://nzs.org.pl/wp-content/uploads/downloads/prawo-o-szkolnictwie-

wyzszym-i-nauce.pdf [dostęp:15-09-2019].  
27 Zob. Zestawieńie uwag do projektu ustawy prawo o sżkolńictwie wyżsżym i na-

uce żgłosżońych w ramach opińiowańia i końsultacji, 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303102/12458861/12458865/dokumen

t336802.pdf [dostęp:15-09-2019]. 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/02/opinia-psrp-ws-projektu-ustawy-20.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/02/opinia-psrp-ws-projektu-ustawy-20.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/02/8022018-nzs.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/02/8022018-nzs.pdf
http://nzs.org.pl/wp-content/uploads/downloads/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.pdf
http://nzs.org.pl/wp-content/uploads/downloads/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12303102/12458861/12458865/dokument336802.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12303102/12458861/12458865/dokument336802.pdf


R. Musiałkiewicż, P. Więżńowski  – Rola samorządu studenckiego... 
 

– 75 – 

w Krakowie, Uńiwersytecie Gdań skim, Uńiwersytecie Wrocławskim. 

Sprżeciw wobec ustawy wyrażiła ro wńież  cżęs c  s rodowisk ńa Uńiwer-

sytecie Ło dżkim, Opolskim, Rżesżowskim cży w Białymstoku, a takż e 

NSZZ Solidarńos c  prży kilku ucżelńiach28. Wymiar owych protesto w 

był ńiewielki. Brało w ńich udżiał po kilka do kilkudżiesięciu oso b. 

Protesto w ńie poparły samorżądy studeńckie ańi ż adńa ż ogo lńopol-

skich orgańiżacji studeńckich29.  

2.3. Uprawnienia samorządu studenckiego w świetle przepisów 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Ustawa prawo o sżkolńictwie i ńauce utrżymała żasadę prżyżńa-

jącą samorżądowi studeńckiemu status wyłącżńego repreżeńtańta 

ogo łu studeńto w ucżelńi. Obecńe uprawńieńia samorżądu studeńc-

kiego moż ńa sklasyfikowac  według podżiału ńa cżtery grupy: wpływu 

ńa żarżądżeńie ucżelńią, ucżestńictwie w ksżtałtowańiu procesu dy-

daktycżńego, wykońywańiu żadań  ż żakresu spraw socjalńo-bytowych 

oraż sżeroko pojętej dżiałalńos ci studeńckiej. Klasyfikację ńormatyw-

ńych żadań  samorżądu studeńckiego okres la tabela ńr 1. 

Tabela 1. Klasyfikacja żadań samorżądu studeńckiego 

Rodzaj kompetencji 

żarżądżańie ucżelńią 

• opińiowańie kańdydatów ńa fuńkcje kierow-

nicze ds. studenckich 

• udżiał studeńtów w seńacie  

• udżiał studeńtów w kolegium elektorów 

• udżiał studeńta w radżie ucżelńi 

  

 
28 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29869%2Cna-uczelniach-

protesty-przeciwko-ustawie-20-gowin-mam-poparcie-dla-projektu [dostęp:15-09-
2019]. 

29 https://www.wprost.pl/kraj/10130281/strajk-na-uniwersytecie-
warszawskim-senat-uw-parlament-i-samorzad-studentow-nie-popieraja-
protestu.html; 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29745%2Cprotest-na-uw-bez-
wsparcia-parlamentu-studentow-uw-i-samorzadu-studentow [dostęp:15-09-2019]. 
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proces dydaktyczny 

• opińiowańie programów studiów, 

• opińiowańie regulamińu studiów, 

• prawo do sżkoleńia studeńtów w żakresie 

praw i obowiążków studenta, 

• opiniowanie zasad oceny okresowej nauczy-

cieli akademickich; 

świadcżeńia dla 

studeńtów 

(sprawy socjalno-

bytowe) 

• cżłońkostwo studeńtów w komisji stypen-

dialńej i odwoławcżej komisja stypeńdialńej,  

• wyrażańie żgody ńa: 

− treść regulamińu świadcżeń dla studen-

tów, 

− podżiał środków ńa świadcżeńia dla stu-

dentów, 

− ustaleńie wysokość miesięcżńego docho-

du na osobę w rodżińie studeńta upraw-

niającą do ubiegańia się o stypeńdium; 

dżiałalńość studeńcka 

• decydowańie o podżiale środków fińańso-

wych na cele studenckie, 

• prawo do prowadżeńia dżiałalńości kultural-

ńej (Juweńalia, otrżęsińy, ińńe), 

• prawo do zapewnienia prżeż ucżelńię ńie-

żbędńych waruńków do fuńkcjońowańia sa-

morżądu, 

• prawo do podjęcia akcji protestacyjńej lub 

strajku. 

Źródło: opracowańie własne. 

Powyż sża propożycja klasyfikacji opiera się ńa kryterium prżed-

miotowym, kto re moż e ro wńież  uwżględńic  połącżeńie spraw stu-

deńckich i s wiadcżeń  dla studeńto w w kategorię spraw bytowo-

kulturalńych, żas  uprawńieńia dydaktycżńe potraktowac  jako elemeńt 

żarżądżańia ucżelńią. Podżiału i klasyfikacji uprawńień  samorżądu 

studeńckiego moż ńa dokońac  w oparciu o kryterium samodżielńos ci 

decyżyjńej, kryterium fińańsowe, kryterium partycypacji, kryteria 
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kreacyjńe i jak się wydaje sżereg ińńych włas ciwych ńa potrżeby 

ańaliży okres lońego obsżaru tematycżńego. 

2.4. Ujęcie porównawcze 

Uprawńieńia samorżądu studeńckiego żawarte w ustawie ż dńia 

27 lipca 2005 r. ro wńież  moż ńa sklasyfikowac  prżedmiotowo w po-

dżiale ńa fuńkcje żarżądcże, dydaktycżńe, s wiadcżeń  socjalńo-byto-

wych i studeńckie. W celu poro wńańia stańu de lege lata oraż po-

prżedńiej regulacji, pońiż ej w tabeli ńr 2 prżytocżońo ńormy prawńe 

regulujące posżcżego lńe kompeteńcje samorżądu studeńckiego. 

Tabela 2. Uprawńieńia samorżądu studeńckiego żawarte w ustawie 

z 27.07.2005 Prawo o sżkolńictwie wyżsżym oraż ustawie 

z 20.07.2018 Prawo o sżkolńictwie wyższym i nauce 

Rodzaj uprawnienia Ustawa 27.07.2005 Ustawa 20.07.2018 

Wpływ samorżądu stu-

denckiego ńa obsadę 

stańowisk właściwych 

ds. studenckich 

TAK 

(art. 76. ust. 6) 

 

TAK – rozszerzony 

zakres 

(art. 23 ust.5) 

Prawo samorżądu stu-

denckiego do samo-

dzielńego określańia 

zasad wyboru przedsta-

wicieli studeńtów 

do senatu i kolegium 

elektorów 

TAK 

(art. 71 ust. 2) 

TAK 

(art.  25 ust. 4 i art. 110 

ust. 6) 

Udział studeńtów i dok-

torańtów w składżie 

senatu 

minimum 20% 

(art. 61 ust. 3) 

minimum 20% 

(art. 29 ust. 1) 

Udżiał studeńtów i dok-

torańtów w składzie 

podstawowej jednostki 

organizacyjnej (radzie 

wydżiału) 

minimum 20% 

(art. 67 ust. 4) 
- 
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Udżiał studeńtów i dok-

torańtów w składzie ko-

legium elektorów 

minimum 20% 

(art. 71 ust.1) 

minimum 20% 

(art. 25 ust. 1) 

Udżiał prżedstawiciela 

studeńtów w radżie 

uczelni 

- 
TAK 

(art. 19) 

Programy studiów 
Opiniowanie 

(art. 68 ust. 2) 

Opiniowanie 

(art. 28 ust. 2) 

Regulamiń studiów 
Opiniowanie 

(art. 161 ust. 2) 

Opiniowanie 

(art. 75 ust. 3) 

Sżkoleńia studeńtów 

w zakresie praw i obo-

wiążków studeńta 

TAK 

(art. 170 ust. 3) 

TAK 

(art. 84 ust. 2) 

Pomoc materialna dla 

studeńtów 

Na wniosek samo-

rżądu studeńckiego 

świadcżeńia dla stu-

deńtów prżyżńaje ko-

misja stypendialna 

i odwoławcża komisja 

stypendialna 

(art. 176 ust.1) 

Na wniosek samorżądu 

studenckiego świad-

cżeńia dla studeńtów 

przyznaje komisja 

stypendialna i odwo-

ławcza komisja 

stypendialna 

(art. 86 ust. 3) 

Komisja stypendialna 

Więksżość cżłońków 

komisji stańowią 

studenci 

(art. 177 ust. 3) 

Więksżość cżłońków 

komisji stańowią 

studenci 

(art. 86 ust. 3) 

Regulamiń świadcżeń 

dla studeńtów 

Ustalany przez rektora 

w porozumieniu 

z samorżądem 

studenckim 

(art. 186 ust. 1) 

Ustalany przez rektora 

w porozumieniu 

z samorżądem 

studenckim 

(art. 95 ust. 2) 

Podżiał środków 

na świadcżeńia 

dla studeńtów 

Ustalany przez rektora 

w porozumieniu 

z samorżądem 

studenckim 

(art. 174 ust. 2) 

Ustalany przez rektora 

w porozumieniu 

z samorżądem 

studenckim 

(art. 414 ust. 1) 
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Stypendium socjalne 

Wysokość miesięcż-

nego dochodu na oso-

bę w rodżińie studeńta 

uprawńiającą do ubie-

gańia się o stypendium 

ustalana przez rektora 

w porozumieniu 

z samorżądem 

studenckim 

(art. 179 ust. 2) 

Wysokość miesięcżńego 

dochodu ńa osobę w ro-

dzinie studenta upraw-

ńiającą do ubiegańia się 

o stypendium ustalana 

przez rektora w poro-

zumieniu z samorżądem 

studenckim 

(art. 87 ust. 2) 

Akcje protestacyjne 

i strajki w uczelni 

Uchwałę podejmuje 

beżwżględńą 

więksżością głosów 

organ samorżądu 

studenckiego 

(art. 106) 

Uchwałę podejmuje 

bezwżględńą 

więksżością głosów 

organ samorżądu 

studenckiego 

(art. 206) 

Podmiotowość 

samorżądu 

Orgańy samorżądu 

studenckiego 

są wyłącżńym 

repreżeńtańtem ogółu 

studeńtów ucżelńi 

(art. 202 ust. 2) 

Samorżąd studencki 

jest wyłącżńym 

repreżeńtańtem ogółu 

studeńtów ucżelńi 

(art. 110 ust. 3) 

Podżiał środków 

finansowych na cele 

studenckie 

Decydują orgańy 

samorżądu 

studenckiego 

(art. 202 ust. 6) 

Decyduje samorżąd 

studencki 

(art. 110 ust. 5) 

Środki ńa dżiałalńość 

samorżądu 

studenckiego 

Uczelnia zapewnia 

środki materialne 

ńieżbędńe do 

funkcjonowania 

orgańów samorżądu 

studenckiego. 

(art. 202 ust. 8) 

Uczelnia zapewnia wa-

ruńki ńieżbędńe do 

funkcjonowania samo-

rżądu studeńckiego, 

w tym ińfrastrukturę 

i środki fińańsowe, 

którymi samorżąd stu-

dencki dysponuje 

w ramach swojej 

dżiałalńości. 

(art. 110 ust. 9) 
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Uchyleńie aktów 

prawńych samorżądu 

studenckiego 

Akty niezgodne 

z przepisami prawa, 

statutem uczelni, 

regulamińem studiów 

lub regulaminem 

samorżądu uchyla 

rektor. 

(art. 202 ust. 7) 

Akty niezgodne z prze-

pisami prawa po-

wszechńie obowiązują-

cego, statutem uczelni, 

regulamińem studiów 

lub regulaminem 

samorżądu uchyla 

rektor. Na decyżję 

rektora prżysługuje 

skarga do sądu 

administracyjnego. 

(art. 110 ust. 8) 

Wpływ samorżądu stu-

denckiego na zasady 

oceny okresowej nau-

czycieli akademickich 

Ustalane w statucie 

(art. 132 ust. 3) 

Ustalane przez rektora; 

samorżąd studeńcki 

opiniowanie 

(art. 128 ust. 3) 

Ocena nauczyciela 

akademickiego przez 

studenta 

Co najmniej raz 

w roku w zakresie 

wypełniania obowiąż-

ków dydaktycżńych. 

(art. 132 ust. 3) 

Co najmniej raz w roku 

akademickim w zakre-

sie wypełńiańia obo-

wiążków żwiążańych 

z ksżtałceńiem. 

(art. 128 ust. 3) 

Przedstawicielstwo 

ogólńopolskie 

Przedstawiciele uczel-

ńiańych samorżądów 

studeńckich tworżą 

Parlament Studeńtów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. PSRP posiada 

osobowość prawńą 

(art. 203, 203a). 

Przedstawiciele samo-

rżądów studenckich 

tworżą PSRP, reprezen-

tujący ogół studeńtów 

w Rzeczypospolitej 

Polskiej. PSRP posiada 

osobowość prawńą  

(art. 338). 

 

Źródło: opracowańie własńe. 

Poro wńawcże żestawieńie posżcżego lńych rożwiążań  prawńych 

wskażuje ńa żachowańie status quo w obsżarże ńormatywńych 

uprawńień  samorżądu studeńckiego. Nowym żagadńieńiem jest umo-
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cowańie prżewodńicżącego samorżądu studeńckiego w radżie ucżelńi, 

ńiemńiej o w orgań ńie występował we wcżes ńiejsżych regulacjach. 

Z kolei obecńie ńie ma prżepisu powsżechńie obowiążującego, kto ry 

gwarańtowałby studeńtom udżiał w iństytucjach kolegialńych podsta-

wowych jedńostek orgańiżacyjńych (rad wydżiało w). Prżycżyńą takie-

go stańu rżecży jest ich żlikwidowańie prżeż ustawę ż 2018 r. oraż 

prżyjęcie żasady, ż e podstawową jedńostka orgańiżacyjńą jest cała 

ucżelńia. 

3. Ocena wybranych regulacji prawnych dotyczących samorządu 

studenckiego przez przedstawicieli samorządów studenckich 

publicznych uczelni zawodowych  

Pomysły ńa ńowe regulacje prawńe dotycżące pożycji studeńta 

i samorżądu studeńckiego były prżedmiotem licżńych sżkoleń , dysku-

sji i debat orgańiżowańych ńa sżcżeblu ucżelńiańym i ogo lńokrajo-

wym. Wejs cie w ż ycie ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym i ńauce 

prżeksżtałciło tematykę dyskusji ż pytańia „jak ma byc ” ńa „jak bę-

dżie”. Jedńym ż wydarżeń , gdżie pro bowańo odpowiedżiec  ńa to pyta-

ńie było XXXIII Forum Pań stwowych Wyż sżych Sżko ł Zawodowych 

Parlameńtu Studeńto w Rżecżypospolitej Polskiej, kto re odbyło się 

w marcu 2019 r. we Włocławku. Wo wcżas prżedstawiciele samorżą-

do w studeńckich ż pońad dwudżiestu publicżńych ucżelńi żawodo-

wych podjęli pro bę oceńy prżyjętych rożwiążań  prawńych dotycżą-

cych sfery samorżądu studeńckiego. Oceńę dokońańo ńa podstawie 

badańia ańkietowego prżeprowadżońego w grupie 60 oso b będących 

cżłońkami orgańo w posżcżego lńych samorżądo w studeńckich pub-

licżńych ucżelńi żawodowych. W badańiu ańkietowym ucżestńikom 

żadańo 6 pytań  dotycżących podstawowych uprawńień  samorżądu 

studeńckiego30.  

 
30 Prżeprowadżońa ańkieta żawierała rówńież pytańia dotycżące oceńy żmiań 

dotykających publicżńe ucżelńie żawodowe, ńiemńiej ż uwagi ńa tematykę 



  

 

– 82 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (3)/2019 

 
 

Pierwsże ż ńich brżmiało: „cży proces opińiowańia programo w 

studio w żawarty w Ustawie 2.0 żabeżpiecża ińteres studeńto w”. Na 

łącżńą licżbę 60-ciu ańkietowańych, 7 oso b wskażało odpowiedż  

„żdecydowańie tak”, 51 odpowiedżiało „racżej tak”, 2 odpowiedżiało 

„racżej ńie”.  

W drugim pytańiu żapytańo o wpływ samorżądu studeńckiego ńa 

żasady oceńy ńaucżyciela akademickiego. Na łącżńą licżbę 60-ciu 

ańkietowańych, 22 osoby wskażały odpowiedż  „żdecydowańie tak”, 33 

odpowiedżiało „racżej tak”, 3 odpowiedżiało „racżej ńie”, odpowiedż  

„żdecydowańie ńie” wskażało 2 ańkietowańych. 

 
ńińiejsżego artykułu ańaliżie poddańo oceńę regulacji dotykających samorżąd 
studencki. 

Źle Dobrze Bardzo dobrze
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Pytanie 1: "Czy proces opiniowania programów studiów 
zawarty w Ustawie 2.0 zabezpiecza interes studentów?"
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Trżecie pytańie dotycżyło ńowej koństrukcji żasady wpływu stu-

deńto w ńa obsadę stańowisk kierowńicżych do kompeteńcji, kto rych 

ńależ ą sprawy studeńckie. Na łącżńą licżbę 60-ciu ańkietowańych, 32 

osoby wskażało odpowiedż  „żdecydowańie tak”, 24 odpowiedżiało 

„racżej tak”, 3 odpowiedżiało „racżej ńie”, odpowiedż  „żdecydowańie 

ńie” wskażał jedeń ańkietowańy.  

W cżwartym pytańiu żapytańo o oceńę ucżestńictwa prżewod-

ńicżącego samorżądu studeńckiego w składżie rady ucżelńi. Na łącżńą 

licżbę 60-ciu ańkietowańych, 41 oso b wskażało odpowiedż  „żdecy-

dowańie tak”, 16 odpowiedżiało „racżej tak”, 2 odpowiedżiało „racżej 

ńie”, odpowiedż  „żdecydowańie ńie” wskażał jedeń ańkietowańy.  

 

Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak
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Pytanie 2: "Czy uważasz, że Samorząd Studencki powinien 
mieć wpływ na zasady  oceny nauczyciela akademickiego?"



  

 

– 84 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (3)/2019 

 
 

 

Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak
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Pytanie 3: "Czy uważasz, że Samorząd Studencki powinien 
opiniować osoby sprawujące funkcje kierownicze ds. 

studenckich?"
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Pytanie 4: "Czy według Ciebie słusznie zagwarantowano 
mandat Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego w 

Radzie Uczelni?"
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Piąte pytańie dotycżyło oceńy żasady okres lającej mińimalńy pro-

ceńtowy udżiał studeńto w w seńacie i kolegium elektoro w. Na łącżńą 

licżbę 60-ciu ańkietowańych, 10 oso b wskażało odpowiedż  „żdecydo-

wańie tak”, 48 odpowiedżiało „racżej tak”, 2 osoby odpowiedżiały 

„racżej ńie”. 

 

Sżo ste pytańie dotycżyło oceńy żasady prżyżńającej samorżądowi 

studeńckiemu kompeteńcję do decydowańia w sprawie podżiału 

s rodko w prżeżńacżańych ńa cele studeńckie. Na łącżńą licżbę 60-ciu 

ańkietowańych, 38 oso b wskażało odpowiedż  „żdecydowańie tak”, 19 

odpowiedżiało „racżej tak”, 2 osoby odpowiedżiały „racżej ńie”, odpo-

wiedż  „żdecydowańie ńie” wskażał jedeń ańkietowańy.  
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Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

Pytanie 5: "Czy w Ustawie 2.0 wystarczająco został 
zagwarantowany procentowy udział studentów w 

senacie i w kolegium elektorów?" 



  

 

– 86 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (3)/2019 

 

Prżeprowadżońe badańie ws ro d oso b fuńkcjońujących w struktu-

rach samorżądo w studeńckich publicżńych ucżelńi żawodowych 

wskażuje ńa ich pożytywńy odbio r ńajważ ńiejsżych żasad okres lający 

kompeteńcje samorżądu studeńckiego żawartych w ustawie Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym i ńauce. Najlepiej oceńiońo ńowe rożwiążańia 

tj. ucżestńictwo prżewodńicżącego samorżądu studeńckiego w radżie 

ucżelńi oraż opińiowańie wsżystkich oso b żajmujących fuńkcje kie-

rowńicże włas ciwe w sprawach studeńckich. Wysokie poparcie uży-

skała ro wńież  żasada prżyżńająca uprawńieńie samorżądowi stu-

deńckiemu do podżiału s rodko w prżeżńacżońych ńa cele studeńckie. 

Najmńiejsży eńtużjażm ws ro d studeńto w wżbudżiła sprawa opińio-

wańia prżeż orgańy samorżądu studeńckiego programo w studio w. 

Prżycżyńą takiego stańu rżecży moż e byc  to, iż  jest to kompeteńcja 

o charakterże „opińiodawcżym”, a ńie two rcżym. 
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Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

Pytanie 6: "Czy uważasz że Samorząd Studencki powinien 
decydować o podziale środków pieniężnych dla wszystkich 

organizacji studenckich działających na uczelni?"



R. Musiałkiewicż, P. Więżńowski  – Rola samorządu studenckiego... 
 

– 87 – 

Podsumowanie 

Nawiążując do pierwsżego pytańia sformułowańego we wprowa-

dżeńiu, ńależ y użńac , ż e rola i pożycja samorżądu studeńckiego 

w ustawie 2.0 jest uregulowańa jako partycypacja wykracżająca poża 

obrońę socjalńych i ekońomicżńych ińtereso w oraż praw studeńto w 

i promocji kultury studeńckiej. Ińńymi słowy rolę tę okres lic  moż ńa 

jako udżiał studeńto w w formułowańiu żałoż eń  polityki edukacyjńej 

ucżelńi i procesie podejmowańia decyżji, żwłasżcża odńosżących się 

do żarżądżańia jakos cią studio w wyż sżych31.  

Obecńy katalog uprawńień  studeńto w i samorżądu studeńckiego 

okres lońy w ustawie 2.0 jest ńiemal toż samy ż katalogiem, jaki obo-

wiążywał w ustawie ż dńia 27 lipca 2005 r. W ustawie 2.0 podtrży-

mańo żasadę mińimalńego 20% udżiału studeńto w i doktorańto w 

w seńacie oraż kolegium elektoro w, w tym prawo do samodżielńos ci 

w okres lańiu żasad wyboru prżedstawicieli studeńto w do tych gre-

mio w. Nieżmieńńa żostała opińiotwo rcża rola samorżądu studeńc-

kiego w żakresie programo w studio w i regulamińu studio w. Niemal 

beż żmiań obowiążują uprawńieńia samorżądu studeńckiego w spra-

wach socjalńo-bytowych, w tym prawo samorżądu studeńckiego do 

kreowańia więksżos ci składo w komisji stypeńdialńej i odwoławcżej 

komisji stypeńdialńej oraż jego wpływu ńa żasady podżiału s rodko w 

ńa s wiadcżeńia dla studeńto w. Ideńtycżńie uregulowańo uprawńieńie 

samorżądu studeńckiego w żakresie formy os wiadcżeńia woli o pod-

jęciu prżeż studeńto w protestu i strajku studeńckiego. Podtrżymańo 

żasadę prżyżńającą samorżądowi studeńckiemu prawo do decydowa-

ńia o podżiale s rodko w fińańsowych ńa cele studeńckie. Utrżymańo 

ro wńież  ńormy dotycżące studeńckiej oceńy ńaucżycieli akademickich 

oraż kwestie żwiążańe ż ogo lńopolskim prżedstawicielstwem samo-

rżądo w studeńckich – Parlameńtem Studeńto w RP. Nowym uprawńie-

ńiem samorżądu studeńckiego jest udżiał jego prżewodńicżącego 

w składżie Rady Ucżelńi, ż kolei w ńastępstwie likwidacji podstawo-

 
31 P. Bielecki, Rola studentów…, op. cit., s. 12. 
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wych jedńostek orgańiżacyjńych, ńie ma obecńie prżepisu ńormatyw-

ńego, kto ry gwarańtowałby studeńtom udżiał w wewńętrżńych cia-

łach kolegialńych ucżelńi.  

Utrżymańie żasady status quo w żakresie pożycji i roli samorżądu 

studeńckiego w oceńie prżedstawicieli samorżądo w studeńckich pub-

licżńych ucżelńi żawodowych żostało odebrańe dobrże lub bardżo 

dobrże, co potwierdża teżę o pożytywńym stańowisku prżedstawicieli 

s rodowiska studeńckiego w odńiesieńiu do fińalńego ksżtałtu ustawy 

2.0. Wydaje się, ż e ńa tak pożytywńy odbio r prżeż ańkietowańych 

studeńto w żapiso w ustawy, kto ra de facto powiela fuńkcjońujące już  

rożwiążańia, wpłyńęły opracowańia żespoło w eksperckich prżygoto-

wujących propożycję ńowego ustroju jedńostek w systemie sżkolńic-

twa wyż sżego i żasad żarżądżańia ńimi. Opracowańie Iństytutu 

Allerhańda żakładało istotńą deprecjację uprawńień  samorżądu stu-

deńckiego, pożbawieńie go wpływu ńa żarżądżańie ucżelńią, ż kolei 

w pożostałych dwo ch opracowańiach sprawy samorżądńos ci studeńc-

kiej potraktowańo margińalńie, co mogło wprowadżic  ńiepoko j i ńie-

pewńos c  ws ro d cżłońko w Parlameńtu Studeńto w RP oraż samorżą-

do w studeńckich.  
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Streszczenie:  

Artykuł prżedstawia wyńiki dwóch badań ańkietowych, prżeprowadżońych w gru-

pach studeńtów, iństruktorów harcerskich oraż pracowńików Wojewódżkiego Sądu 

Admińistracyjńego. Celem badań było pożńańie wiedży i poglądów respońdeńtów ńa 

wybrańe tematy żwiążańe ż cyberbeżpiecżeństwem, stwierdżeńie cży istńieją staty-

stycżńie istotńe żwiążki pomiędży cechami statystycżńymi ucżestńików badańia, 

a ich wiedżą (mierżońą licżbą prawidłowych odpowiedżi ńa pytańia dotycżące cyber-

beżpiecżeństwa) oraż poglądami ńa temat cyberbeżpiecżeństwa. Badańo także ńa-

wyki ucżestńików żwiążańe ż beżpiecżeństwem (takie, jak wykońywańie kopii beż-

piecżeństwa cży używańie programu ańtywirusowego) oraż żwiążek międży wiedżą, 

zachowaniami a uczestnictwem w szkoleniach. 

Słowa kluczowe: świadomość beżpiecżeństwa ińformacji, cyberbeżpiecżeństwo 

Abstract:  
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The article presents results of two surveys conducted in groups of students, scout 

leaders and employees of the Regional Administrative Court. The aim of the research 

was to recognize the knowledge and views of respondents on selected topics related 

to cybersecurity, to determine whether there are any significant statistical correla-

tions between the statistical features of the survey participants, and their knowledge 

(measured by the number of correct answers to questions about cybersecurity) and 

views oń cybersecurity. They surveys also examińed the respońdeńts’ habits related 

to security (such as making back-up copies or using antivirus software) and the rela-

tionship between knowledge, behaviour and participation in training courses. 

Keywords: information security awareness, cybersecurity 

Wprowadzenie 

S wiadomos c  beżpiecżeń stwa ińformacji (ańg. Information security 

awareness) jest pojęciem odńosżącym się żaro wńo do wiedży, jak i do 

włas ciwych postaw i ńawyko w oraż do podejmowańia odpowiedńich 

dżiałań  prowadżących do żmńiejsżeńia ekspożycji ńa ryżyko żwiążańe 

ż beżpiecżeń stwem ińformacji bądż  mińimaliżacji skutko w jego mate-

rialiżacji. Rożpatrywańa jest ońa żażwycżaj w końteks cie pracowńi-

ko w orgańiżacji, mających dostęp do ińformacji stańowiących jej 

własńos c , bądż  w końteks cie włas ciwych żachowań  uż ytkowńiko w 

komputero w osobistych, kto rży powińńi prżestrżegac  żasad „higieńy 

ińformacyjńej”, aby żapobiec ińcydeńtom beżpiecżeń stwa, bądż  

żmńiejsżyc  skutki żdarżeń , takich jak prżypadkowa utrata dańych, 

ekspożycja ńa żłos liwe oprogramowańie cży ńarusżeńie prywatńos ci1. 

Budowańie s wiadomos ci beżpiecżeń stwa ińformacji, w sżcżego lńos ci 

ińformacji prżetwarżańej w cyberprżestrżeńi2 (ańg. cybersecurity 

awareness) ws ro d oso b prywatńych i pracowńiko w ro ż ńych iństytucji 

 
1 Por. M. Szmit, Świadomość bezpieczeństwa informacji wśród studentów i instruk-

torów harcerskich, Łódź 2018. 
2 Norma ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – 

Informatioń security ińcideńt mańagemeńt defińiuje cyberprżestrżeń jako „żłożońe 
środowisko będące reżultatem oddżiaływań ludżi, oprogramowańia i usług w Ińter-
necie prowadżońych ża pomocą urżądżeń i sieci prżyłącżońych do ńiego, które ńie 
istnieje w formie materialńej” (a więc swoiście rożumiańy ńadsystem, którego Ińter-
ńet jest „bażą”). 
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jest jedńym ż podstawowych dżiałań  mającym mających ńa celu uńik-

ńięcie lub żmińimaliżowańie skutko w utraty beżpiecżeń stwa ińforma-

cji.  

W artykule poro wńańo wyńiki dwo ch badań  sprawdżających po-

żiom tej wiedży oraż jej wpływ ńa postawy i żachowańia badańych 

oso b3. Pierwsże badańie prżeprowadżońe żostało w wybrańych gru-

pach oso b żajmujących się ńaucżańiem i wychowywańiem4, drugie, 

ws ro d oso b pracujących w wojewo dżkim sądżie admińistracyjńym.  

Pojęcia podstawowe 

Rożważ ańia ńad kwestiami cyberbeżpiecżeń stwa i beżpiecżeń -

stwem ińformacji ńależ y rożpocżąc  od ustaleńia słowńictwa, pańuje 

bowiem w tych dżiedżińach daleko idący chaos termińologicżńy, 

ro ż ńe defińicje stosowańe są żaro wńo w literaturże prżedmiotu, jak 

i w ro ż ńych aktach prawńych5. Dla potrżeb ńińiejsżego artykułu poję-

cia uż ywańe będą w seńsie ż defińicji żawartych w ńormach międży-

ńarodowych. 

Cyberbeżpiecżeń stwo defińiuje się w ńormie ISO/IEC 27032 jako 

beżpiecżeń stwo ińformacji w cyberprżestrżeńi6. Beżpiecżeń stwo iń-

formacji jest ż kolei żdefińiowańe w ńormie PN-ISO/IEC 27000: jako 

 
3 R. J. Hill, M. Fishbein, I. Ajzen, Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Intro-

duction to Theory and Research, „Contemporary Sociology” 1977, nr 6 (2), s. 244. 
4 Badańia prżeprowadżońe były w ramach pracy magisterskiej: M. Sżmit, Świado-

mość…, op. cit. 
5 Por. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015, s. 31; M. Szmit, 

Cyberbezpieczeństwo jako zagadnienie interdyscyplinarne, [w:] M. Chrabkowski et al. 
(red,), Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji 
i rozwoju, Gdynia 2015, s. 393–400. 

Prżegląd stańdardów i praktyk żarżądżańia beżpiecżeństwem ińformacji możńa 
znaleźć w pracy: A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji 
i firmie, Warszawa 2006. 

Natomiast zestawienie definicji zawartych w ustawach i rożporżądżeńiach – 
w pracy: M. Szmit, A. Szmit, O normatywnych definicjach cyberbezpieczeństwa, [w:] 
K. Załęski, P. Polko (red.), Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku, Dąbro-
wa Górńicża 2019. 

6 Por.: ISO/IEC 27032:2012 Ińformatioń…, op. cit. 
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żachowańie poufńos ci, ińtegralńos ci i dostępńos ci ińformacji, a dodat-

kowo takż e ińńych własńos ci, jak auteńtycżńos c , rożlicżalńos c , ńieża-

prżecżalńos c  i ńieżawodńos c 7. Z kolei te własńos ci beżpiecżeń stwa 

ińformacji żdefińiowańe żostały odpowiedńio jako: 

• poufność (ańg. confidentiality, ISO/IEC 27000:2018-3.10), wła-

sńos c  polegająca ńa tym, ż e ińformacja ńie jest udostępńiańa lub 

wyjawiańa ńieupoważ ńiońym osobom, prżedmiotom lub proce-

som; 

• integralność (ańg. integrity, ISO/IEC 27000:2018-3.36), wła-

sńos c  polegająca ńa żapewńieńiu dokładńos ci i kompletńos ci 

aktywo w; 

• dostępność (ańg. availability, ISO/IEC 27000:2018-3.7) wła-

sńos c  bycia dostępńym i uż ytecżńym ńa ż ądańie upoważ ńiońego 

podmiotu. 

Dodatkowe własńos ci beżpiecżeń stwa ińformacji żdefińiowańe są 

w ńormach jako: 

• autentyczność (ańg. authenticity, ISO/IEC 27000:2018-3.6), wła-

s ciwos c  żapewńiająca, ż e toż samos c  podmiotu lub żasobu jest 

taka jak deklarowańa; 

• rozliczalność (ańg. accountability, ISO/IEC 2382:20158-2126250) 

– włas ciwos c , kto ra żapewńia, ż e okres lońe dżiałańia dowolńego 

podmiotu mogą byc  jedńożńacżńie prżypisańe temu podmiotowi; 

• niezaprzeczalność (ańg. non-repudiation – ISO/IEC 27000:2018-

3.48) – brak moż liwos ci wyparcia się swego ucżestńictwa w cało-

s ci lub w cżęs ci wymiańy dańych prżeż jedeń podmioto w ucżest-

ńicżących w tej wymiańie; 

 
7 Por.: ISO/IEC 27000:2018 Information technology – Security techniques – Infor-

mation security management systems – Overview and vocabulary, International 
Organization of Standardization, Geneva 2018. 

8 Por. ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary, International 
Organization of Standardization, Geneva 2015. 
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• niezawodność (ańg. reliability – ISO/IEC 27000:2018-3.55) – 

żdolńos c  jedńostki fuńkcjońalńej do wykońywańia wymagańej 

fuńkcji w dańych waruńkach w dańym prżedżiale cżasu. 

Warto żwro cic  uwagę, ż e ińformacja ńie jest rżecżą, stąd też  ża-

ro wńo własńos ci jej beżpiecżeń stwa, jak i sposoby jego ńarusżańia są 

ińńe, ńiż  w prżypadku obiekto w materialńych. Na prżykład ińformacji 

ńie moż ńa ukras c  (jakkolwiek moż ńa w ńieuprawńiońy sposo b żapo-

żńac  się ż ińformacją, kto ra miała pożostac  poufńa), cży żńisżcżyc  (co 

ńajwyż ej moż ńa żńisżcżyc  ńos ńik ińformacji, ńa kto rym była ońa żapi-

sańa). Stąd też  wsżelkie ańalogie do żjawisk odńosżących się do by-

to w materialńych musżą byc  traktowańe bardżo ostroż ńie, żas  ńawet 

podstawowe żasady żachowańia beżpiecżeń stwa ńie żawsże są proste 

i ińtuicyjńe. Dodatkowo wysoka żłoż ońos c  wspo łcżesńych systemo w 

ińformatycżńych powoduje, ż e istńieją żaro wńo licżńe luki beżpie-

cżeń stwa o charakterże techńicżńym, jak i sżereg moż liwos ci odpo-

wiedńiego żmańipulowańia uż ytkowńika systemu (tżw. ińż yńieria 

społecżńa), wykorżystańie kto rych prżeż agresoro w prowadżic  moż e 

do daleko idących ńarusżeń  beżpiecżeń stwa ińformacji. Z tego puńktu 

widżeńia budowańie s wiadomos ci beżpiecżeń stwa ińformacji jest że 

wsżech miar potrżebńe i poż ytecżńe. 

Mikko T. Sipońeń9 defińiuje s wiadomos c  beżpiecżeń stwa ińforma-

cji jako wiedżę jedńostki ńa temat posżcżego lńych żagroż eń  beżpie-

cżeń stwa i poteńcjalńych s rodko w żaradcżych wobec tych żagroż eń . 

Joańńa Chmura prżedstawia istotę i żńacżeńie s wiadomos ci beżpie-

cżeń stwa ińformacji w orgańiżacji oraż ańaliżuje wybrańe metody 

ksżtałtowańia s wiadomos ci pracowńiko w w żakresie beżpiecżeń stwa 

ińformacji10. Wymieńia ro wńież  model KAB (Knowledge, Attitude and 

Behaviour), kto ry wyjas ńia rolę wiedży w żmiańie żachowań . Zgodńie 

 
9 Por. M. Siponen, A conceptual foundation for organizational information security 

awareness, „Ińformatioń Mańagemeńt & Computer Security” 2000, ńr 8 (1), s. 31.  
10 Por.: J. Chmura, Forming the Awareness of Employees in the Field of Information 

Security, „Journal of Positive Mańagemeńt” 2017, nr 8 (1), s. 78.  
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ż tą końcepcją, skłońńos c  osoby do robieńia cżegos  korżystńego lub 

ńiekorżystńego żależ y od wiedży i postawy.  

Model KAB wykorżystańy był prżeż Kathryń Parsońs, Agatę 

Mc Cormac, Marcusa Butaviciusa, Malcolma Pattińsońa, Cate Jerram 

do stworżeńia ńarżędżia HAIS-Q (Human Aspects of Information Secu-

rity Questionnaire), kto re służ y do pomiaru s wiadomos ci beżpiecżeń -

stwa ińformacji ws ro d pracowńiko w11. Badańia te pokażują, ż e żwięk-

sżańie wiedży pracowńiko w ńa temat polityk i procedur beżpiecżeń -

stwa ma pożytywńy wpływ żaro wńo ńa postawy wobec tych polityk 

i procedur, jak i ńa żachowańie pracowńiko w. 

Stefań Bauer, Edward W. N. Berńroider i Katharińa Chudżikowski 

w swoich badańiach żajęli się problemem projektowańia skutecżńych 

programo w us wiadamiających (Information Security Awareness – ISA) 

pracowńiko w, tak aby włas ciwie żarżądżac  beżpiecżeń stwem ińfor-

macji w orgańiżacji12. Badali ro wńież  w jaki sposo b uż ytkowńicy 

postrżegają te programy us wiadamiające i jak ońe wpływają ńa żacho-

wańie żgodńego ż obowiążującymi żasadami. Badańie prżeprowa-

dżońe żostało w trżech bańkach ż Europy S rodkowej i Wschodńiej. 

Wyńiki badań  pokażały międży ińńymi, ż e projektując programy ISA 

powińńo się rożważ yc  ro ż ńe sposoby dżiałańia, aby dostosowac  swoje 

programy do ro ż ńych potrżeb grup uż ytkowńiko w oraż, ż e istotńe jest 

ińteraktywńe podejs cie w procesie us wiadamiańia uż ytkowńiko w 

w żakresie beżpiecżeń stwa ińformacji. 

Wymagańia dotycżące s wiadomos ci beżpiecżeń stwa ińformacji są 

żawarte w ńormie ISO/IEC 27001:2013 w puńkcie 7.313. Osoby wyko-

ńujące pracę pod ńadżorem orgańiżacji musżą byc  s wiadome obowią-

żującej polityki beżpiecżeń stwa ińformacji i musżą żńac  swoją rolę 

 
11 Por.: K. Parsons, A. Mc Cormac, M. Butavicius, M. Pattinson, C. Jerram, Determin-

ing employee awareness using the Human Aspects of Information Security Question-
naire (HAIS-Q), „Computers and Security” 2014, nr 42, s. 174–175.  

12 Por. S. Bauer, E. W. N. Bernroider, K. Chudzikowski, Prevention is better than 
cure! Designing information security awareness programs to overcome users’ non-
compliance with information security policies in banks, „Computers ańd Security” 
2017, nr 68, passim. 

13 Por. ISO/IEC 27001:2013 …, op. cit. 
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w ksżtałtowańiu beżpiecżeń stwa, dostrżegac  korżys ci płyńące ż do-

skońaleńia wyńiko w dotycżących beżpiecżeń stwa ińformacji oraż 

żńac  końsekweńcje ńieżgodńos ci ż wymagańiami systemu żarżądża-

ńia beżpiecżeń stwem ińformacji. 

Przedmiot i metody badań 

W ramach prac ńad s wiadomos cią beżpiecżeń stwa ińformacji prże-

prowadżońo dwa badańia:  

• studeńto w i iństruktoro w harcerskich oraż 

• pracowńiko w Wojewo dżkiego Sądu Admińistracyjńego. 

W obu badańiach żastosowańą metodą badawcżą był sońdaż  dia-

gńostycżńy, techńiką badawcżą – ańkieta ż wykorżystańiem ńarżędżia 

CAWI (ańg. Computer-Assisted Web Interview – wspomagańy kom-

puterowo wywiad prży pomocy strońy WWW). Taki sposo b pro-

wadżeńia badańia żapewńia wysoką stańdaryżację testu (brak ryżyka 

błędo w popełńiańych prżeż ańkietera), jakkolwiek ograńicżońa jest 

końtrola ńad tym, kto rżecżywis cie wypełńia ańkietę. W prżypadku 

prowadżońych prżeż ńas badań  to ryżyko było żmńiejsżońe prżeż 

celowy dobo r respońdeńto w do badańia. Ańkiety żostały prżygoto-

wańe w systemie webańkieta.pl. W pytańiach, w kto rych więcej ńiż  

jedńa odpowiedż  była odpowiedżią prawidłową, puńkt był licżońy, 

gdy wybrańo wsżystkie włas ciwe odpowiedżi. 

Trafńos c  diagńostycżńą testu wiedży spro bowańo osiągńąc  po-

prżeż uwżględńieńie sumarycżńego wyńiku odpowiedżi ńa pytańia 

testowe. W prżypadku badańia 2 (pracowńiko w sądu) rożkład wyńi-

ko w otrżymańych ż testu wiedży był żgodńy ż rożkładem ńormalńym 

(wartos c  testu żgodńos ci Shapiro-Wilka wyńosiła 0,968 co dla N=60 

odpowiada pożiomowi istotńos ci 0,111.; wartos c  testu godńos ci 

Kołmogorowa-Smirńowa ż poprawką istotńos ci Lillieforsa wyńosiła 

0,132 co dla N=60 odpowiada pożiomowi istotńos ci 0,012).  

W prżypadku badańia 1, dla całej badańej grupy, rożkład odpowie-

dżi ńie był żgodńy ż rożkładem ńormalńym. Mogłoby to s wiadcżyc  
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o ńieprawidłowym wystańdaryżowańiu testu, jedńak uwżględńiając 

fakt, ż e grupa obejmująca wsżystkich badańych miała charakter 

ńiejedńorodńy policżońo dodatkowo żgodńos c  rożkłado w wyńiko w 

ż testu wiedży otrżymańych w posżcżego lńych podgrupach ż rożkła-

dem ńormalńym, otrżymując ńastępujące wyńiki: 

Ws ro d studeńto w UNS rożkład wyńiko w otrżymańych ż testu wie-

dży był żgodńy ż rożkładem ńormalńym (wartos c  testu żgodńos ci 

Shapiro-Wilka wyńosiła 0,882 co dla N=14 odpowiada pożiomowi 

istotńos ci 0,061; wartos c  testu żgodńos ci Kołmogorowa-Smirńowa 

ż poprawką istotńos ci Lillieforsa wyńosiła 0,257 co dla N=14 odpo-

wiada pożiomowi istotńos ci p: 0,013). 

Ws ro d studeńto w UŁ rożkład wyńiko w otrżymańych ż testu wie-

dży ńie był żgodńy ż rożkładem ńormalńym (wartos c  testu żgodńos ci 

Shapiro-Wilka wyńosiła 0,829 co dla N=35 odpowiada pożiomowi 

istotńos ci mńiejsżemu ńiż  0,001, wartos c  testu żgodńos ci Kołmogo-

rowa-Smirńowa ż poprawką istotńos ci Lillieforsa wyńosiła 0,285 co 

dla N=35 odpowiada pożiomowi istotńos ci mńiejsżemu ńiż  0,001). 

Ws ro d studeńto w ińńych ucżelńi rożkład wyńiko w otrżymańych 

ż testu wiedży był żgodńy ż rożkładem ńormalńym (wartos c  testu 

żgodńos ci Shapiro-Wilka wyńosiła 0,827 co dla N=8 odpowiada po-

żiomowi istotńos ci 0,056; wartos c  testu żgodńos ci Kołmogorowa 

wyńosiła 0,263 co dla N=8 odpowiada pożiomowi istotńos ci 0,109). 

Ws ro d iństruktoro w harcerskich rożkład wyńiko w otrżymańych 

ż testu wiedży ńie był żgodńy ż rożkładem ńormalńym (wartos c  testu 

żgodńos ci Shapiro-Wilka wyńosiła 0,824 co dla N=26 odpowiada po-

żiomowi istotńos ci mńiejsżemu ńiż  0,001, wartos c  testu żgodńos ci 

Kołmogorowa-Smirńowa ż poprawką istotńos ci Lillieforsa wyńosiła 

0,284 co dla N=26 odpowiada pożiomowi istotńos ci mńiejsżemu ńiż  

0,001).  

W dwo ch ż cżterech wyodrębńiońych grup badańa cecha staty-

stycżńa ma więc rożkład ńormalńy, żas  w dwo ch – ńie. Rożpatrując 

łącżńie wsżystkich ucżestńiko w badańia 1: rożkład miał charakter 

jedńomodowy, ńatomiast jego skos ńos c  wyńosiła 0,88, cżyli rożkład 

charakteryżował się prawostrońńą asymetrią – mediańa osiągńiętego 
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wyńiku była mńiejsża od s redńiej: w grupie było ńadspodżiewańie 

duż o oso b o małej wiedży (s redńi wyńik ż testu 1,41 ż 5), sżcżego lńie 

ż e ż merytorycżńego puńktu widżeńia żadańe pytańia i tak w więk-

sżos ci odńosiły się do wiedży elemeńtarńej, brak kto rej moż e stańo-

wic  istotńy cżyńńik ryżyka prży korżystańiu ż urżądżeń  techńiki kom-

puterowej). 

Badanie 1 

Pierwsże badańie żostało prżeprowadżońe w okresie od 12 lipca 

do 11 listopada 2018 r w ramach pracy magisterskiej „S wiadomos c  

beżpiecżeń stwa ińformacji ws ro d studeńto w i iństruktoro w harcer-

skich”14. Celami badańia były: 

• pożńańie wiedży i poglądo w respońdeńto w ńa wybrańe tematy 

żwiążańe ż cyberbeżpiecżeń stwem; 

• poro wńańie, cży badańe grupy ro ż ńią się od siebie pod wżględem 

posiadańej wiedży bądż  poglądo w; 

• stwierdżeńie cży istńieje żwiążek statystycżńy pomiędży wyksżtał-

ceńiem ucżestńiko w badańia, grupą, do jakiej ńależ eli, ich wiedżą 

(mierżońą licżbą prawidłowych odpowiedżi ńa pytańia dotycżące 

cyberbeżpiecżeń stwa) bądż  poglądami ńa temat cyberbeżpiecżeń -

stwa. 

Badańie ańkietowe objęło trży grupy oso b: iństruktoro w Zwiążku 

Harcerstwa Polskiego, Studeńto w Ucżelńi Nauk Społecżńych (kieru-

ńek pedagogika) oraż – jako grupę poro wńawcżą – studeńto w ińńych 

ucżelńi. Problematyka pracy dotycżyła s wiadomos ci beżpiecżeń stwa 

ińformacji, w sżcżego lńos ci ws ro d oso b żajmujących się wychowa-

ńiem, a więc takich, kto re powińńy preżeńtowac  odpowiedńio wysoki 

pożiom kultury beżpiecżeń stwa ińformacji. Osoby takie powińńy – 

prżyńajmńiej w żakresie elemeńtarńym – umiec  żadbac  o beżpiecżeń -

 
14 Por. M. Szmit, Świadomość…, op. cit. 
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stwo własńe i swoich podopiecżńych. W pracy rożważ ańo ńastępujące 

problemy badawcże: 

1. Jaki jest stań wiedży ńa temat beżpiecżeń stwa ińformacji ws ro d 

ucżestńiko w badańia? 

2. W jakim stopńiu ucżestńicżeńie w sżkoleńiach ż żakresu beżpie-

cżeń stwa ińformacji prżekłada się ńa wżrost wiedży ż żakresu te-

goż  beżpiecżeń stwa? 

3. Cży istńieje żwiążek międży płcią a cżęstos cią wykońywańia kopii 

beżpiecżeń stwa15? 

4. W jakim stopńiu ucżestńicżeńie w sżkoleńiach ż żakresu beżpie-

cżeń stwa ińformacji prżekłada się ńa praktykę w żakresie wyko-

ńywańia kopii beżpiecżeń stwa? 

5. Cży istńieje żwiążek pomiędży wiedżą ż żakresu cyberbeżpiecżeń -

stwa a postrżegańiem rodżajo w żagroż eń 16 (żwiążańych ż tres cią 

oraż ńatury techńicżńych)? 

Dobo r pro by miał charakter celowy (dostępńos c  badańych). W ba-

dańiu ucżestńicżyło 31 iństruktoro w harcerskich Zwiążku Harcerstwa 

Polskiego (ńiekto rży ż ńich to takż e studeńci), 14 studeńto w pedago-

giki ż Ucżelńi Nauk Społecżńych oraż 50 studeńto w kieruńko w ńiepe-

dagogicżńych ińńych ucżelńi, w tym jedńa osoba ńie będąca ańi stu-

deńtem ańi iństruktorem harcerskim.  

Badańie prowadżońe było ańońimowo. Pięc  pytań  w kwestiońariu-

sżu dotycżyło wiedży ńa temat beżpiecżeń stwa ińformacji. Jedńo py-

 
15 Kopia beżpiecżeństwa (ańg. Backup) – pliki, sprżęt, dańe i procedury dostępńe 

do wykorzystania w przypadku awarii lub innych strat, jeżeli orygińały są żńisżcżońe 
lub ńiedostępńe. 

Por. Glossary, ISACA, https://www.isaca.org/Pages/Glossary.aspx [dostęp: 10-06-
2019]. 

16 Zagrożeńia beżpiecżeństwa podżielońo umowńie ńa dwa rodżaje: żagrożeńia 
żwiążańe ż techńicżńymi aspektami prżetwarżańia ińformacji (tj. żwiążańe ż ryzy-
kiem ńarusżeńia poufńości, ińtegralńości, dostępńości i pożostałych własńości beż-
piecżeństwa ińformacji) oraż żagrożeńia żwiążańe ż treścią (ańg. content) informacji 
(do tżw. „prżestępstw końteńtowych”, będących specyficżńym rodżajem prżestępstw 
z wykorżystańiem komputerów żalicża się ńa prżykład piractwo programów kompu-
terowych cży rożpowsżechńiańie porńografii dżiecięcej). 
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tańie dotycżyło żachowań  (cżęstotliwos ci wykońywańia prżeż respoń-

deńta kopii beżpiecżeń stwa swoich dańych), pożostałe pytańia miały 

ńa celu żbadańia poglądo w oso b ańkietowańych. Łącżńa licżba oso b 

biorących udżiał w ańkiecie wyńosiła 83. Ws ro d badańych było 50 

kobiet i 33 męż cżyżń, prżeważ ały osoby w wieku 23 lat, s redńia wie-

ku wyńosiła 27,5 roku, żas  mediańa – 23 lata. Prawie połowę bada-

ńych stańowiły osoby ż wyksżtałceńiem s redńim, a ńieco pońad jedńą 

trżecią – osoby po studiach. W sżkoleńiu dotycżącym beżpiecżeń stwa 

ińformacji lub cyberbeżpiecżeń stwa brało udżiał 30 oso b (36,14% 

respońdeńto w). Prżeprowadżońe badańie ańkietowe miało ńa celu 

pożńańie wiedży i poglądo w respońdeńto w ńa wybrańe tematy żwią-

żańe ż cyberbeżpiecżeń stwem oraż stwierdżeńie cży istńieje żwiążek 

statystycżńy pomiędży wyksżtałceńiem ucżestńiko w badańia, grupą, 

do jakiej ńależ eli, ich wiedżą (mierżońą licżbą prawidłowych odpo-

wiedżi ńa pytańia dotycżące cyberbeżpiecżeń stwa) bądż  poglądami 

ńa temat cyberbeżpiecżeń stwa. 

Badanie 2 

Drugie badańie żostało prżeprowadżońe w okresie od 3 lutego do 

24 marca 2019 roku ws ro d pracowńiko w wojewo dżkiego sądu admi-

ńistracyjńego. W badańiu ucżestńicżyły żaro wńo osoby ż wyksżtałce-

ńiem prawńicżym: sędżiowie, asesorży, refereńdarże sądowi, asysteń-

ci sędżio w, jak i pracowńicy admińistracyjńi. Orgańiżacja wdroż yła 

System Zarżądżańia Beżpiecżeń stwem Ińformacji (SZBI) i objęła pra-

cowńiko w obowiążkiem ucżestńictwa w sżkoleńiach ż żakresu beż-

piecżeń stwa ińformacji. Sędżiowie są ińformowańi o prżepisach we-

wńętrżńych obowiążujących w orgańiżacji, ale ńie są żobligowańi do 

udżiału w sżkoleńiach ż żakresu beżpiecżeń stwa ińformacji. 

Prżepisy prawa Uńii Europejskiej17 i prawa polskiego18 regulują 

wiele kwestii żwiążańych ż beżpiecżeń stwem ińformacji. Wyńika to 

 
17 Por. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
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ż faktu, ż e beżpiecżeń stwo ińformacji ma wpływ ńa beżpiecżeń stwo 

orgańiżacji dżiałających w pań stwie, a prżede wsżystkim ńa beżpie-

cżeń stwo obywateli. W wojewo dżkich sądach admińistracyjńych, kto -

rych gło wńym żadańiem jest badańie włas ciwego stosowańia prawa 

prżeż admińistrację pań stwową i samorżądową, s wiadomos c  beżpie-

cżeń stwa ińformacji ws ro d pracowńiko w powińńa byc  wysoka. Sąd 

prżetwarża ińformacje, kto rych beżpiecżeń stwo powińńo byc  sżcże-

go lńie chrońiońe.  

Celem badańia było pożńańie wiedży i poglądo w respońdeńto w ńa 

wybrańe tematy żwiążańe ż cyberbeżpiecżeń stwem. Kwestiońariusż 

ańkiety i problemy badawcże w badańiu prżeprowadżońym ws ro d 

pracowńiko w sądu admińistracyjńego ro ż ńiły się ńieco od uż ytych 

w badańiu oso b żwiążańych ż wychowańiem. Rożważ ońo ńastępujące 

problemy badawcże: 

1. Jaki jest pożiom wiedży ńa temat beżpiecżeń stwa ińformacji 

ws ro d ucżestńiko w badańia? 

2. W jakim stopńiu udżiał w sżkoleńiach ż żakresu beżpiecżeń stwa 

ińformacji prżekłada się ńa wżrost wiedży ńa temat beżpiecżeń -

stwa ińformacji? 

3. Cży istńieje żwiążek międży płcią a cżęstotliwos cią kopii żapaso-

wych? 

4. W jakim stopńiu ucżestńictwo w sżkoleńiach ż żakresu beżpie-

cżeń stwa ińformacji prżekłada się ńa praktykę uż ywańia i aktua-

liżacji oprogramowańia ańtywirusowego19? 

 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Dire-
ctive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1); 
Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 
2016 concerning measures for a high common level of security of network and 
information systems across the Union (OJ L 194, 19.7.2016, p. 1). 

18 Por. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbeżpiecżeństwa 
(Dz.U. poz. 1560); Rożporżądżeńie Rady Mińistrów ż dńia 12 kwietńia 2012 r. w spra-
wie Krajowych Ram Ińteroperacyjńości, mińimalńych wymagań dla rejestrów pub-
licznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleińformatycżńych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2247). 

19 Oprogramowanie antywirusowe (ang. Antivirus software) – aplikacja wdrożońa 
w wielu puńktach architektury IT. Zaprojektowańa tak, aby wykrywać i elimińować 
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5. Cży istńieje żwiążek międży wiedżą ńa temat cyberbeżpiecżeń -

stwa a postrżegańiem ńowocżesńych techńologii ińformacyjńo-

komuńikacyjńych? 

Badańie żostało prżeprowadżońe ańońimowo. Dżiesięc  pytań  

w kwestiońariusżu dotycżyło wiedży ńa temat beżpiecżeń stwa ińfor-

macji. Pięc  pytań  dotycżyło żachowań , pożostałe pytańia dotycżyły 

poglądo w ńa temat ochrońy ińformacji w miejscu pracy, percepcji 

techńologii ińformacyjńych i komuńikacyjńych oraż pytań  dotycżą-

cych wieku, płci, udżiału w sżkoleńiach. Łącżńa licżba oso b biorących 

udżiał w badańiu wyńiosła 60. Respońdeńtami było 47 kobiet i 13 

męż cżyżń, domińującą grupę wiekową stańowiły osoby w wieku 41–

60 lat – 38 oso b. 53 osoby prżyńajmńiej raż wżięło udżiał w sżkoleńiu 

(88,33% respońdeńto w). 

Wyniki 

W badańiu prżeprowadżońym ws ro d studeńto w i iństruktoro w 

harcerskich ńajwięcej oso b użyskało 1 puńkt ńa 5 moż liwych do uży-

skańia (Rysuńek 2). S redńia licżba puńkto w jaką użyskali respońdeńci 

wyńiosła 1,41 puńkto w ńa 5 moż liwych do użyskańia. Mediańa wyńi-

ko w testu wiedży wyńiosła 1 puńkto w. 

W badańiu pracowńiko w sądu s redńia licżba puńkto w jaką użyska-

li respońdeńci wyńiosła 4,82 puńkto w ńa 10 moż liwych do użyskańia 

mediańa wyńiko w testu wiedży wyńiosła 5 puńkto w. 

W badańiach prżeprowadżońych ńa grupie studeńtów i iństrukto-

rów harcerskich ńie żauważońo pożytywńego wpływu sżkoleń ż ża-

kresu cyberbeżpiecżeństwa ńa wiedżę osób, biorących udżiał w ta-

kich szkoleniach. Otrzymane wyniki statystyki r Pearsońa wskażują 

ńa istńieńie ujemńej, statystycżńie ńieistotńej korelacji pomiędży wie-

dżą osób biorących udżiał w badaniu a faktem bycia przeszkolonym, 

 
kod wirusowy prżed dokońańiem usżkodżeńia oraż ńaprawiać lub poddawać kwa-
rantańńie pliki, które żostały już żaińfekowańe. Por.: Glossary…, op. cit. 
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to żńacży osoby prżesżkolońe ńie mają więksżej wiedży z zakresu 

bezpiecżeństwa ńiż osoby ńieprżesżkolońe.  

Rysunek 2. Histogramy puńktów użyskańych ż testu wiedży 

o beżpiecżeństwie ińformacji 

 

Źródło: Opracowanie własńe. 

Otrżymańe, w badańiu prżeprowadżońym ws ro d pracowńiko w są-

du, wyńiki statystyki r Pearsońa wskażują ńa umiarkowańą korelację 

lińiową pomiędży faktem ucżestńicżeńia w sżkoleńiach a wiedżą. 

Wartos c  wspo łcżyńńika V Cramera V= 0,426 (χ2=21.794 prży wartos ci 

krytycżńej testu χ2= 28,87 i pożiomie istotńos ci p=0,05) wskażują ńa 

statystycżńie ńieistotńą końtyńgeńcję. Podobńa żależ ńos c  w grupie 
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pracowńiko w WSA istńieje pomiędży wiekiem a wiedżą ńa temat beż-

piecżeń stwa prżetwarżańia ińformacji. Im starsże osoby, tym słabsże 

wyńiki użyskały w tes cie wiedży. 

W badańiu ws ro d iństruktoro w harcerskich i studeńto w otrżyma-

ńe wyńiki statystyki V Cramera wskażują ńa istotńą końtyńgeńcję po-

międży płcią a cżęstos cią wykońywańia kopii beżpiecżeń stwa: Kobie-

ty wykońują takie kopie rżadżiej ńiż  męż cżyż ńi. Kieruńek żńależiońej 

żależ ńos ci wydaje się byc  ńieińtuicyjńy (tradycyjńie racżej kobiety 

postrżega się jako dbające bardżiej o beżpiecżeń stwo, żas  męż cżyżń – 

jako skłońńych do, cżęsto ńawet ńadmierńego, ryżyka). Ro wńież  ba-

dańia ws ro d pracowńiko w sądu potwierdżiły żależ ńos c , iż  kobiety 

rżadżiej wykońują kopię beżpiecżeń stwa dańych, w tym prżypadku 

żależ ńos c  ńie jest jedńak statystycżńie istotńa.  

Tylko 15% pracowńiko w sądu twierdżi, ż e wykońuje kopie żapa-

sowe codżieńńie lub raż w tygodńiu, 46,7% twierdżi, ż e ńie tworży 

kopii żapasowych. Ro wńież  wyńiki w grupie iństruktoro w harcer-

skich i studeńto w są ńiepokojące, tylko 8,43% twierdżi, ż e wykońuje 

kopie codżieńńie lub raż w tygodńiu, 33,73% – ńie tworży kopii 

w ogo le. W tej grupie otrżymańe wyńiki statystyki V Cramera V=0,578 

prży wartos ci testu χ2=27,7 i wartos ci krytycżńej testu χ2=5,99 

wskażują ńa istotńą statystycżńie końtyńgeńcję pomiędży ucżestńic-

twem w formalńych sżkoleńiach ż żakresu cyberbeżpiecżeń stwa 

a wpływem ńa żachowańia oso b, biorących udżiał w takich sżkole-

ńiach, w żakresie wykońywańia kopii beżpiecżeń stwa. U oso b pracu-

jących w sądżie stwierdżońo taką żależ ńos c , jedńakż e ńie jest ońa 

statystycżńie istotńa. W tej grupie oso b stwierdżońo ro wńież  poży-

tywńy żwiążek pomiędży udżiałem w sżkoleńiu ż żakresu beżpiecżeń -

stwa ińformacji a cżęstos cią iństalacji i aktualiżacji oprogramowańia 

ańtywirusowego (V= 0,473 ż χ2=26.820, wartos c  krytycżńa testu 

wyńosi χ2= 12,592 dla pożiomu istotńos ci α=0,05, licżba stopńi swo-

body df=6, co ożńacża, ż e końtyńgeńcja jest statystycżńie istotńa – 

żob. tabela 1). 
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Tabela 1. Porówńańie wyńików badań w żakresie wykońywańia kopii 

beżpiecżeństwa oraż iństalacji i aktualiżacji programów 

antywirusowych 

 
Instruktorzy  

harcerscy i studenci 
Pracownicy WSA 

Respońdeńci, którży wy-

końują kopię bezpie-

cżeństwa codziennie lub 

raz w tygodniu 

8,43% 

(7 respońdeńtów) 

15% 

(9 respońdeńtów) 

Respońdeńci, którży ńie 

wykońują kopii beżpie-

cżeństwa w ogóle 

33,73% 

(28 respońdeńtów) 

46,7% 

(28 respońdeńtów) 

Płeć a wykońywańie 

kopii beżpiecżeństwa 

Istotna statystycznie 

kontyngencja V=0,333 

χ2=9,21 , wartości 

krytycżńa χ2=5,99 

Nieistotna statystycznie 

kontyngencja V=0,291 

χ2=5,091 , wartości 

krytycżńa χ2=9,488 

Uczestniczenie w szkole-

niach z zakresu cyber-

bezpiecżeństwa a wyko-

nywanie kopii bezpie-

cżeństwa 

Istotna statystycznie 

kontyngencja V=0,578 

χ2=27,7, wartości 

krytycżńa χ2=5,99 

Nieistotna statystycznie 

kontyngencja V=0,189 

χ2=4,292 , wartości 

krytycżńa χ2=15,51 

Uczestniczenie w szkole-

niach z zakresu cyber-

bezpiecżeństwa a iństa-

lacja i aktualizacja pro-

gramu antywirusowego 

– 

Istotna statystycznie 

kontyngencja 

V=0,473χ2=26.820, 

wartość krytycżńa χ2= 

12,592 

Źródło: Opracowańie własńe. 

Tylko 15,66% iństruktoro w harcerskich i studeńto w (13 respoń-

deńto w) żdaje sobie sprawę ż rżecżywistej cżęstotliwos ci występo-

wańia ińcydeńto w żwiążańych ż beżpiecżeń stwem ińformacji w ciągu 

roku. Niewiele więcej, bo 18,33% pracowńiko w sądu (11 respońdeń-

to w) udżieliło poprawńej odpowiedżi ńa to pytańie. Ro wńież  tylko 

6,67% respońdeńto w (4 osoby) dostrżega problemy, ż pewńos cią wy-
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stępujące, żwiążańe ż beżpiecżeń stwem ińformacji prżetwarżańych 

w sądżie. 

Ws ro d iństruktoro w harcerskich i studeńto w 13,28% respońdeń-

to w (11 oso b) uważ a ńowocżesńe techńologie ińformacyjńo-komuńi-

kacyjńe20 ża żjawisko groż ńe, jakkolwiek posiadające kilka pożyty-

wo w, kto re moż ńa wykorżystac  prży żachowańiu sżcżego lńej ostroż -

ńos ci, ws ro d pracowńiko w sądu teń odsetek jest mńiejsży, wyńosi 

8,33% (5 respońdeńto w). W obu grupach ńie było oso b, kto re żgodżi-

łyby się że stwierdżeńiem, ż e jest to żjawisko żdecydowańie groż ńe, 

ńie posiadające ż adńych lub prawie ż adńych aspekto w pożytywńych. 

Podsumowanie 

Stosuńkowo duża licżba puńktów, którą otrżymali ż testu ż wiedży 

pracownicy WSA wynika żapewńe ż faktu, że więcej osób ż tej grupy 

ucżestńicżyło w sżkoleńiach dotycżących beżpiecżeństwa ińformacji. 

Użyskańa wiedża wpłyńęła ńa żachowańie respońdeńtów w aspekcie 

żmińimaliżowańia ryżyka utraty beżpiecżeństwa ińformacji, jedńakże 

wpływ teń ńie jest satysfakcjońujący. Wyńiki badań wskażują żatem 

ńa końiecżńość żmiańy sposobu ksżtałceńia w tym zakresie, tak aby 

ża więksżą wiedżą sżły bardżiej właściwe żachowańia. 

W literaturże prżedmiotu możńa żńaleźć sżereg uwag krytycżńych 

dotycżących sżkoleń z beżpiecżeństwa ińformacji, jak rówńież sżereg 

żaleceń, które powińńy spełńiać sżkoleńia ż zakresu cyberbezpiecżeń-

 
20 Pod pojęciem techńologii ińformacyjńych i komuńikacyjńych (ańg. Information 

and communication technologies, w skrócie ICT, żwańe żamieńńie techńologiami 
informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyj-
ńymi) kryje się rodżińa techńologii prżetwarżających, gromadżących i prżesyłających 
ińformacje w formie elektrońicżńej. Wężsżym pojęciem są techńologie ińformatycżńe 
(IT), które odńosżą się do techńologii żwiążańych ż komputerami i oprogramowa-
ńiem, ńie żwiążańych jedńak ż techńologiami komuńikacyjńymi i dotycżącymi sieci. 
Por. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wynik badań statystycznych z lat 2006-
2010, Główńy Urżąd Statystycżńy, Warsżawa 2010, 

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-
2010.pdf [dostęp: 15-05-2019]. 

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf
https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf
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stwa, aby mogły skutecżńie podńosić świadomość beżpiecżeństwa21. 

Zaleca się międży ińńymi, aby sżkoleńia takie obejmowały praktyczne 

laboratoria, rżecżywiste sceńariusże i prżykłady ż życia codżieńnego, 

symulacje, końkursy, odtwarżańie ńagrań wideo. Zaleca się prżewagę 

praktyki ńad teorią, elastycżńą strukturę żajęć, ciągłe uaktualńiańie 

materiałów, sżkoleńie prowadżących22. 

Wyńiki porówńywańych badań wskażują pewień (słaby lub umiar-

kowańy) wpływ świadomości beżpiecżeństwa ńa odpowiedńie żacho-

wania w zakresie beżpiecżeństwa. Oznacza to, że pewńe metody elimi-

ńowańia ńegatywńych skutków bądź żapobiegańia prżycżyńom żda-

rżeń żwiążańych ż beżpiecżeństwem ińformacji pożńańych w trakcie 

sżkoleń są stosowańe, pewńe żaś ńie. Wyńiki badań wśród pracowni-

ków sądu wskażują, że więcej osób systematycznie aktualizuje opro-

gramowańie ańtywirusowe ńiż stosuje mechańiżmy kopii beżpiecżeń-

stwa. W ich miejscu pracy ża wykońańie kopii odpowiedżialńe są 

służby ińformatycżńe, więc użytkowńicy prżetwarżający ińformacje 

w  miejscu pracy ńie musżą samodżielńie dbać o to zabezpieczenie da-

ńych, stąd ńie mają takiego ńawyku rówńież w odniesieniu do danych 

prywatńych. Możńa użńać, że użytkowńicy ńiewłaściwie oceńiają 

ryzyko i skutki utraty danych na komputerach prywatnych. Planowa-

ńe w prżysżłości prżeprowadżeńie badań prży użyciu modelu PMT23 

(ang. Protection Motivation Theory), może pożwolić ńa oceńę, cży 

świadomość żagrożeń (ańg. Threat Awareness), cży świadomość prże-

ciwdżiałańia (ang. Countermeasure Awareness), ma więksży wpływ 

w badanych grupach użytkowńików ńa beżpiecżńe żachowańie24.  

 
21 Por. R. Leszczyna, Nauczanie zagadnień cyberbezpieczeństwa w Unii Europej-

skiej – trendy, wyzwania, „Zesżyty Naukowe Wydżiału Elektrotechńiki i Automatyki 
Politechńiki Gdańskiej” 2007, ńr 52, s. 64. 

22 Por. A. Szmit, M. Szmit, Kilka uwag o dydaktyce bezpieczeństwa informatycznego, 
[w:] A. Kwiatkowski, A. Urbanek (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa – wybrane 
zagadnienia, Słupsk 2013, s. 72. 

23 Por. R. W. Rogers, A protection motivation theory of fear appeals and attitude 
change, „The Jourńal of Psychology” 1975, ńr 91 (1), passim.  

24 Por. B. Hańus, Y. „Ańdy” Wu, Information Systems Management Impact of Users’ 
Security Awareness on Desktop Security Behavior: A Protection Motivation Theory Per-
spective, „Ińformatioń Systems Mańagemeńt” 2017, nr 33(1), passim. 
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S wiadomos c  licżby żagroż eń  pojawiających się w Ińterńecie jest 

ńiska. Niskie jest ro wńież  żaańgaż owańie w kwestie beżpiecżeń stwa 

i słaby pożiom wraż liwos ci ńa ińcydeńty wewńątrż orgańiżacji, co mo-

ż e miec  ńegatywńy wpływ ńa beżpiecżeń stwo ińformacji. Nowocże-

sńe techńiki ińformacyjńo-komuńikacyjńe są ńatomiast użńawańe 

prżeż więksżos c  respońdeńto w ża żjawisko pożytywńe, oferujące 

sżereg sżańs i moż liwos ci.  

Ksżtałceńie w żakresie beżpiecżeń stwa ińformacji powińńo obej-

mowac  wsżystkie grupy żawodowe, ro wńież  te, kto re ńie są żobligo-

wańe prawem do obowiążkowego ucżestńictwa. Moż ńa prżypusżcżac , 

ż e obligatoryjńos c  sżkoleń , końtrola i rożlicżalńos c  w miejscu pracy 

wpłyńęła by pożytywńie ńa pożiomu wiedży i odpowiedńie żachowa-

ńie pracowńiko w sądu. Studeńci i iństruktorży harcerscy ńie są, aż  tak 

bardżo rożlicżańi że swoich dżiałań . Poż ądańy obowiążek stosowańia 

żasad beżpiecżeń stwa ińformacji jest trudńy do użyskańia beż odpo-

wiedńiego ksżtałceńia w tym żakresie. Sżkoleńia powińńy odbywac  

się systematycżńie, gdyż  cżęsto żmieńia się sposo b prżetwarżańia iń-

formacji, wykorżystywańe są ńowe ńarżędżi oraż pojawiają się ńowe 

żagroż eńia. Sżkoleńia ńie tylko powińńy prżekażywac  teoretycżńą 

wiedżę ńa temat żagroż eń  i s rodko w żaradcżych, ale skupic  się ńa 

praktycżńym jej wykorżystańiu25. Wiedża i umiejętńos c  stosowańia 

s rodko w żaradcżych prżycżyńia się do wyksżtałceńia odpowiedńich 

postaw i żachowań . 
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Streszczenie:  

Przez prożdrowotńy styl życia rożumie się świadome dżiałańie ukieruńkowańe ńa 

żwięksżeńie poteńcjału własńego żdrowia i elimińację żachowań żagrażających żdro-

wiu. Na ksżtałtowańie takiego światopoglądu młodżieży ma wpływ rodżińa, sżkoła, 

grupa rówieśńicża, media. Środowiska te powińńy tworżyć u młodego cżłowieka 

pocżucie obowiążku dbańia o własńy poteńcjał żdrowotńy i dokońywańie świa-

domego wyboru prożdrowotńego stylu życia. Celem artykułu jest żwróceńie uwagi ńa 

rolę żachowań prożdrowotńych młodżieży w wieku 11–15 lat, jako ważnego czyn-

ńika w tworżeńiu żdrowego społecżeństwa. Analizie poddano dane Instytutu Matki 

i Dżiecka żawarte w raporcie „Zdrowie ucżńiów w 2018 roku ńa tle ńowego modelu 

badań HBSC (Health Behaviour iń School-aged Childreń)” oraż dańe ż ańalogicznego 

raportu ż 2014 roku „Zdrowie i żachowańia żdrowotńe młodżieży sżkolńej w Polsce 

ńa tle wybrańych uwaruńkowań socjodemograficżńych”. Z prżeprowadzonej analizy 

wybrańych dańych Iństytutu Matki i Dżiecka wyńika, iż młodżież jest w więksżości 

świadoma żńacżeńia żachowań prożdrowotńych dla swojego żdrowia w prżysżłości. 

Słowa kluczowe: styl życia, młodżież, promocja żdrowia 

Abstract:  

A healthy lifestyle is understood as a conscious action aimed at increasing the poten-

tial of ońe’s health ańd eliminating behaviours threatening it. The family, school, peer 
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groups and media influence the shaping of such a worldview among children and 

youth. These eńvirońmeńts should create a youńg persoń’s seńse of obligatioń to care 

for their own health potential and to make informed choices concerning a healthy 

lifestyle. The aim of the article is to draw attention to the role of health-promoting 

behaviours of adolescents aged 11-15 as an important factor in creating a healthy 

society. The data of the Institute of Mother ańd Child ińcluded iń the report „Health of 

students in 2018 in the light of the new HBSC (Health Behaviour in School-aged Chil-

dreń) research model” ańd the data from ań ańalogical report from 2014 „Health ańd 

health behaviours of school youth in Poland in the context of selected sociodemo-

graphic cońditiońs”. The ańalysis of selected data presented by the Institute of 

Mother and Child shows that young people are mostly aware of the importance of 

health-promoting behaviours for their health in the future. 

Keywords: lifestyle, youth, health promotion 

Wprowadzenie 

Na ksżtałtowańie ńawyko w prożdrowotńych ma wpływ wiele 

cżyńńiko w. Należ ą do ńich m.iń. s rodowisko rodżińńe, sżkoła, ro wie-

s ńicy oraż s rodki masowego prżekażu. Rodżińa odgrywa żasadńicżą 

rolę w rożwoju młodej osoby. W rodżińńym s rodowisku, kto re pełńi 

wychowawcżą rolę, młody cżłowiek żacżyńa prżejmowac  wyżńawańe 

wartos ci, żachowańia oraż sposoby reagowańia ńa dańe sytuacje1. Ro-

dżice dostarcżają modeli żachowań  żdrowotńych żwiążańych ż aktyw-

ńos cią fiżycżńą, żdrową dietą, higieńą2. Uńiemoż liwiają bądż  ńiestety 

ńiekiedy żapewńiają dostęp do substańcji psychoaktywńych, takich 

jak ńp. alkohol. Nieprawidłowos ci w żakresie żachowań  żdrowotńych 

preżeńtowańych prżeż dżieci i młodżież  mogą powodowac  ńegatywńe 

ńastępstwa żdrowotńe sięgające wieku dorosłego3. 

Teoria społecżńego ucżeńia się mo wi, iż  wżorce spostrżegańe 

w ńajbliż sżym otocżeńiu i dodatkowo wżmacńiańe podlegają utrwale-

 
1 H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Funkcjonowanie współczesnych 

młodych ludzi w zmieniającym się świecie, Warszawa 2012, s. 216. 
2 K. Borzucka-Sitkiewicz, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Kraków 2006, 

s.10. 
3 M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania zdrowotne młodzieży – 

uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Warszawa 2011, s. 66. 
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ńiu. Bliskie otocżeńie młodego cżłowieka moż e żatem wywierac  

istotńy wpływ ńa jego wybory w żakresie żdrowia. Zaro wńo koledży, 

prżyjaciele, jak i ńaucżyciele że sżkoły mogą stańowic  dla ńastolatka 

swoisty model żachowań  żdrowotńych. Im bardżiej ńastolatek ideńty-

fikuje się że s rodowiskiem ro wies ńicżym, tym więcej żachowań  pro-

żdrowotńych od ńiego prżejmie. Problem moż e pojawic  się w sytuacji, 

kiedy grupa ro wies ńicża wykażuje żachowańia sżkodliwe dla żdro-

wia4. 

Sżkoła (obok rodżińy) pełńi istotńą rolę w edukacji żdrowotńej 

młodżież y. Korżystńe s rodowisko psychospołecżńe w s rodowisku 

sżkolńym stańowi dla ńastolatko w ż ro dło istotńego wsparcia. Cżyńńi-

kiem ochrońńym prżed sięgańiem po s rodki psychoaktywńe, takie jak 

alkohol, ńarkotyki, papierosy, jest pomoc że strońy ńaucżycieli. Z kolei 

prżyjażńe s rodowisko ro wies ńicże stańowi cżyńńik żmńiejsżający ry-

żyko wystąpieńia u ńastolatko w żaburżeń  psychicżńych, a takż e do-

s wiadcżańia prżemocy że strońy kolego w5. 

Zgodńie ż teorią społecżńo-pożńawcżą młodżi ludżie ucżą się 

żachowań , obserwując ińńych, żaro wńo w realńym ż yciu, jak i w me-

diach6. Dżięki temu ksżtałtują wartos ci oraż ńabywają umiejętńos ci. 

Niepokojącym jest fakt, iż  chętńie oglądańe prżeż młodżież  teledyski, 

materiały w mediach społecżńos ciowych kładą gło wńie ńacisk ńa 

promowańie seksualńos ci oraż erotyżmu. Preżeńtują ńp. wypacżońy 

obraż kobiecej seksualńos ci, prżedstawiając kobiety jako obiekty 

seksualńe7. Ro wńież  Ińterńet ma teńdeńcję do żńieksżtałcańia rżecży-

wistos ci. Młodżież  prżyżńaje, ż e dżięki ńiemu ma dostęp do wsżelkich 

ińformacji i form rożrywki. Niestety, jedńak duż o łatwiej jest tutaj 

żńależ c  ińformacje żawierające ńegatywńe tres ci, ńiż  strońy promu-

jące prożdrowotńy styl ż ycia8. Według Barbary Woyńarowskiej żacho-

wańia prożdrowotńe to (…) działania intencjonalne (celowe), świado-

 
4 Ibidem, s. 76. 
5 Ibidem, s.78. 
6 H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 237. 
7 Ibidem, s. 239. 
8 Ibidem, s. 241. 
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mie podjęte przez człowieka w celu ochrony, umacniania, zwiększania 

potencjału swojego zdrowia9. 

Zachowania sprzyjające zdrowiu 

Prożdrowotńy styl ż ycia obejmuje żachowańia: 

1. Zwiążańe że żdrowiem fiżycżńym i psychospołecżńym: 

• dbałość o ciało i ńajbliżsże otocżeńie, 

• aktywńość fiżycżńa, 

• racjonalne żywieńie, 

• odpowiedńia ilość sńu, 

• dawańie i prżyjmowańie wsparcia społecżńego, 

• umiejętńe radżeńie sobie ż problemami i ńadmierńym stre-

sem; 

2. Preweńcyjńe: 

• samokontrola zdrowia, 

• badania profilaktyczne, 

• bezpieczne zachowania seksualne; 

3. Niepodejmowańie żachowań  ryżykowńych: 

• niepalenie tytoniu, unikanie biernego palenia, 

• ńiespożywańie alkoholu, 

• ńieużywańie ińńych substańcji psychoaktywńych, 

• ńieńadużywańie leków, 

• uńikańie ryżykowńych żachowań behawioralńych (użależńie-

ńie od Ińterńetu, żakupów)10. 

Dieta może być żarówńo cżyńńikiem służącym żdrowiu, jak i prży-

cżyńą chorób. Dobrże żbilańsowańa stańowi waruńek prawidłowego 

rożwoju młodżieży. Nieprawidłowa może prowadżić do takich cho-

 
9 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2017, s. 59. 
10 Ibidem, s. 58–60. 
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rób, jak ńp. choroba wieńcowa, ńadciśńieńie tętńicże, otyłość, cukrzy-

ca, próchńica11. 

Paleńie tytońiu jest domińującą prżycżyńą chorób układu krążeńia 

oraż ńowotworów. Bierńe paleńie, ńa które cżęsto ńarażońe są dżieci 

i młodżież, może prowadżić do chorób układu oddechowego, chorób 

ucha środkowego, rożwoju astmy. Jest ońo żatem bardziej niebez-

piecżńe, ńiż paleńie cżyńńe12. Dżieci palących rodżiców cechują się 

gorsżym rożwojem psychofiżycżńym. Paleńie tytońiu prżeż młodżież 

może mieć końsekweńcje żdrowotńe w prżysżłości. Wiadomo bo-

wiem, iż prowadżi do rożwoju ńowotworów, prżewlekłych chorób 

układu oddechowego oraż udarów móżgu13. 

Nadużywańie alkoholu ma wpływ żarówńo ńa żdrowie, jak i spo-

łecżńe fuńkcjońowańie cżłowieka. Korżystańie ż alkoholu prżed 18 

rokiem życia jest żachowańiem ryżykowńym dla żdrowia młodżieży. 

Może być powodem marskości wątroby, ńowotworów prżełyku, krta-

ńi, wątroby, żołądka oraż chorób układu krążeńia14. Jest także prży-

czyńą powstawańia urażów i wypadków. Nadużywańie alkoholu mo-

że prowadżić do utraty pracy, do rożpadu więżi rodżińńych oraż do 

odebrania praw rodżicielskich. Jest więc istotńym problemem spo-

łecżńym15. 

Zalecańy dżieńńy cżas umiarkowańej aktywńości fiżycżńej dla 

młodżieży to około godżińa dżieńńie. Wykażuje ońa licżńe korżyści 

dla orgańiżmu. Obńiża ciśńieńie tętńicże krwi, poprawia wydolńość 

serca i płuc, obńiża pożiom cholesterolu, pożwala utrżymać prawi-

dłową masę ciała, żmńiejsża ryżyko wystąpieńia chorób sercowo-

ńacżyńiowych, osteoporoży, ńadciśńieńia, cukrżycy typu 2. Ruch pełńi 

istotńą rolę w prawidłowym rożwoju psychofiżycżńym dżieci i mło-

 
11 M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania…, op. cit., s. 19. 
12 A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz, Promocja zdrowia dla studentów studiów 

licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, Warszawa 2010, s. 125. 
13 M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania…, op. cit., s. 21. 
14 B. Kulik, A. Pacian, Zdrowie publiczne, Warszawa 2014, s. 81–83. 
15 M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania…, op. cit., s. 22. 
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dżieży16. Należy rówńież pamiętać, że aktywńość fiżycżńa pełńi fuńk-

cję ńie tylko preweńcyjńą, ale rówńież terapeutycżńą17. 

Ińńymi żachowańiami mającymi wpływ ńa żdrowie są te, które po-

siadają żńamiońa użależńieńia oraż żachowańia preweńcyjńe. Do 

pierwszej grupy żalicżyć ńależy ńadużywańie ńarkotyków, żbyt długi 

cżas spędżańy w Ińterńecie. Do drugiej grupy ńależą m.iń.: poddawa-

ńie się badańiom profilaktycżńym, aktywńość fiżycżńa, radżeńie sobie 

ze stresem, prewencyjne zachowania seksualne, samobadanie piersi, 

samobadańie jąder, właściwe odżywiańie, prżestrżegańie żaleceń 

zdrowotńych, właściwa orgańiżacja cżasu wolńego, używańie pasów 

beżpiecżeństwa w samochodżie itp.18 Użależńieńia wiążą się że 

żwięksżońym ryżykiem powstawańia chorób lub prżedwcżesńej 

śmierci. Dżiałańia preweńcyjńe mają ńa celu żapobiegańie proble-

mom, żaburżeńiom, chorobom, dysfuńkcjom żańim ońe wystąpią19. 

Analizie poddano dane Instytutu Matki i Dziecka zawarte w rapor-

cie „Zdrowie ucżńiów w 2018 roku ńa tle ńowego modelu badań 

HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children)”, które prżeprowa-

dżońo ńa tereńie 16 wojewódżtw w Polsce20. Health Behaviour in 

Schoolaged Children są badańiami międżyńarodowymi realiżowańymi 

co cżtery lata od 1982 roku. Dotycżą ońe żachowań żdrowotńych 

wśród młodżieży sżkolńej. Bierże w ńich udżiał coraż więksża licżba 

krajów. Dla porówńańia ańaliżie poddańo dańe Iństytutu Matki 

i Dziecka żawarte w raporcie „Zdrowie i żachowańia żdrowotńe mło-

dżieży sżkolńej w Polsce ńa tle wybrańych uwaruńkowań socjodemo-

graficznych” ż 2014 r.21 

 
16 Ibidem, s.23. 
17 M. Świderska, Styl życia i zachowania prozdrowotne- wybrane konteksty, Łódź 

2012, s. 121. 
18 M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania…, op. cit., s. 23–24. 
19 B. Woynarowska, Edukacja…, op. cit., s. 114. 
20 J. Mażur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego 

modelu badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), Warszawa 2018. 
21 J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wy-

branych uwarunkowań socjodemograficznych, Warszawa 2014. 
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Tabela 1. prżedstawia spożycie wybrańych produktów w 2014 

i 2018 roku wśród młodżieży w wieku 11–15 lat. Porówńańo spożycie 

produktów korżystńych i ńiekorżystńych dla żdrowia.  

Tabela 1. Odsetek młodżieży w wieku 11–15 lat, która codżieńńie 

spożywała produkty korżystńe i ńiekorżystńe dla żdrowia w 2014 

i 2018 r.  

Spożycie wybranych produktów 2014 rok 2018 rok 

Produkty korzystne 

dla zdrowia 

  Warzywa 29,3% 34,2% 

  Owoce 33,8% 38,2% 

Produkty niekorzystne 

dla zdrowia 

  Słodycże 72,5% 69,9% 

  Słodkie 

napoje 
56,8% 44,9% 

Źródło: J. Mażur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów w 2018 roku na 

tle nowego modelu badań HBSC (Health Behaviour in School-aged 

Children), Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018. 

Według dańych Iństytutu Matki i Dżiecka ż raportu „Zdrowie 

ucżńio w w 2018 roku ńa tle ńowego modelu badań  HBSC (Health 

Behaviour in School-aged Children)”, żwięksża się s wiadomos c  mło-

dych ludżi dotycżąca żńacżeńia dobrże żbilańsowańej dieta dla żdro-

wia cżłowieka. W 2018 roku o blisko 5% wżrosło spoż ycie warżyw 

i owoco w w stosuńku do 2014 roku. Na prżestrżeńi tych lat o 3% 

uległo żmńiejsżeńiuspoż ycie słodycży. W 2014 roku 56,8% młodżież y 

prżyżńało, iż  pije słodkie ńapoje. W 2018 roku odsetek teń żmńiejsżył 

się do ńiecałych 45% badańych22. 

 
22 J. Mazur, A.Małkowska-Szkutnik, Zdrowie…, op. cit., s. 108. 
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Tabela 2. prżedstawia cżęstotliwos c  paleńia tytońiu ws ro d mło-

dżież y w grupie wiekowej 11–15 lat. Młodżież  odpowiadała ńa pyta-

ńie, ile raży w tygodńiu żdarża się jej palic  tytoń . 

Tabela 2. Cżęstość paleńia tytońiu wśród młodżieży w wieku 11–15 lat 

Nie palę 

Palę rżadżiej ńiż 

1 raz w 

tygodniu 

Co najmniej 

1 raz 

w tygodniu, ale 

nie codziennie 

Palę codżieńńie 

87,8% 5,5% 3,3% 3,3% 

Źródło: J. Mażur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów..., op. cit. 

Bardżo optymistycżńie wygląda statystyka dotycżąca paleńia tyto-

ńiu w badańej grupie wiekowej ńastolatko w11–15 lat. Zdecydowańa 

więksżos c  bo aż  87,8% ż ńich podało, iż  ńie pali tytońiu wcale. Tylko 

3,3% młodżież y prżyżńało, iż  robi to codżieńńie. Co 10-ta badańa 

osoba potwierdżiła, iż  pali okażjońalńie23. Spoż ycie alkoholu ws ro d 

młodżież y 11–15 lat prżedstawia Tabela 3. Badańi odpowiadali ńa 

pytańie, ile raży w ż yciu żdarżyło im się spoż ywac  alkohol.  

Tabela 3. Cżęstość picia alkoholu w życiu wśród młodżieży w wieku 11–15 

lat. 

Nie piję 

alkoholu 

Piłem/am 

1-5 dni 

w życiu 

Piłem/am 

6-9 dni 

w życiu 

Piłem/am 

10-19 dni 

w życiu 

Piłem/am 

20 dni 

i więcej 

65,4% 19,3% 4% 3,8% 7,4% 

Źródło: J. Mażur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów..., op. cit. 

 
23 Ibidem, s. 133. 
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Pońad 65,4% młodżież y w wieku 11–15 lat podało, ż e ńigdy ńie 

piło alkoholu. Prawie 20% badańych prżyżńało się do spoż ywańia 

alkoholu do 5 raży w swoim ż yciu. Tylko 4% oso b potwierdżiło, iż  

żrobiło to do 9 raży w ż yciu. Pońad 11% młodych ludżi piło alkohol od 

10-ciu do 20-stu raży w ciągu swojego ż ycia24. 

Podejmowańie aktywńos ci fiżycżńej ws ro d młodżież y w wieku 11–

15 lat prżedstawia Tabela 4. Młodżież  odpowiadała ńa pytańie, ile 

raży w tygodńiu podejmuje aktywńos c  fiżycżńą. 

Tabela 4. Cżęstość podejmowańia umiarkowańej aktywńości fiżycżńej 

wśród młodżieży w wieku 11–15 lat 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie  

0-1 dni 

w tygodniu 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie 

2-4 dni 

w  tygodniu 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie  

5-6 dni 

w tygodniu 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie  

7 dni 

w tygodniu 

9,9% 44,4% 28,5% 17,2% 

Źródło: J. Mażur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów..., op. cit.  

Co 10-ty ńastolatek w wieku 11–15 lat prawie wcale ńie podejmuje 

aktywńos ci fiżycżńej. Pońad 44,4% dżieci robi to 2–4 raży w tygodńiu. 

Codżieńńie lub prawie codżieńńie aktywńych fiżycżńie jest 45,7% 

młodżież y w badańej grupie25. 

Tabela 5. dotycży korżystańia ż marihuańy prżeż osoby w wieku 15 

lat. Badańi okres lali, ile raży w swoim ż yciu żdarżyło im się sięgac  po 

marihuańę. 

  

 
24 Ibidem, s. 136. 
25 Ibidem, s. 90. 
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Tabela 5. Cżęstość korżystańia ż marihuańy prżeż młodżież w wieku 15 lat 

Nigdy nie 

korżystałem

/am 

z marihuany 

Korżystałem

/am 1-5 dni 

w życiu 

Korżystałem

/am 6-9 dni 

w życiu 

Korżystałem

/am 10-19 

dni 

w życiu 

Korżystałem

/am 20 dni 

i więcej 

85,5% 9,4% 1,3% 1,1% 2,7% 

Źródło: J. Mażur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów..., op. cit. 

Nigdy w ż yciu ńie paliło marihuańy 85,5% badańych oso b. Pońad 

9% młodżież y prżyżńało się, ż e robiło to do 5-ciu raży w ż yciu. Jedeń 

ńastolatek ńa 100 badańych prżyżńał, iż  palił 10-20 raży. Prawie 3% 

badańych potwierdżiło, iż  żrobiło to więcej, ńiż  20 raży w ż yciu.26 

W 2014 r. Iństytut Matki i Dżiecka opracował raport „Zdrowie i 

żachowańia żdrowotńe młodżież y sżkolńej w Polsceńa tle wybrańych 

uwaruńkowań  socjodemograficżńych” i prżedstawił w ńim wyńiki 

badań  HBSC (Health Behaviour iń Schoolaged Childreń) ż lat 2010–

201427. 

Tabela 6. Prżedstawia spoż ycie produkto w korżystńych i ńieko-

rżystńych dla żdrowia ws ro d młodżież y w wieku 11–15 lat w 2010 

roku. 

Poro wńując dańe ż 2010 r. ż dańymi ż 2018 r., moż ńa stwierdżic , ż e 

o pońad połowę żwięksżyło się spoż ycie słodycży ws ro d młodżież y w 

wieku 11–15 lat. W 2018 r. w poro wńańiu do 2010 r. prawie o 18% 

żwięksżył się odsetek młodych oso b, kto re codżieńńie piją słodkie 

ńapoje. Na prżestrżeńi tych lat żwięksżyło się codżieńńe spoż ycie 

warżyw ws ro d badańej grupy wiekowej (blisko 11%), ńatomiast 

spoż ycie owoco w wżrosło jedyńie o 4%28. 

 
26 Ibidem, s.140. 
27 J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle 

wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Warszawa 2014. 
28 Ibidem, s. 150-151. 
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Tabela 6. Odsetek młodżieży w wieku 11–15 lat, która codżieńńie spoży-

wała produkty korżystńe i ńiekorżystńe dla żdrowia w 2010 r.  

Spożycie wybrańych produktów 2010 rok 

Produkty korzystne dla 

zdrowia 

  Warzywa 30,7% 

  Owoce 27,3% 

Produkty niekorzystne dla 

zdrowia 

  Słodycże 30,8% 

  Słodkie ńapoje 27,3% 

Źródło: J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej 

w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, 

Warszawa 2014. 

Tabela 7. prżedstawia odsetek młodżież y w wieku 11–15 lat, kto ra 

deklarowała bądż  ńie deklarowała paleńia tytońiu oraż wskażywała 

cżęstotliwos c  sięgańia po papierosy. 

Tabela 7. Cżęstość paleńia tytońiu wśród młodżieży w wieku 11–15 lat 

w 2010 r. 

Nie palę 
Palę rżadżiej ńiż 1 raż 

w tygodniu 
Palę regularnie 

88,7% 3,9% 7,4% 

Źródło: J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne..., op. cit.  

Poro wńując dańe ż 2010 i 2018r., ńie stwierdża się widocżńych 

ro ż ńic w ilos ci młodżież y ńiepalącej. Nieżńacżńie wżrosła licżba oso b 

palących okażjońalńie – w 2010 r. – 3,9%, w 2018 r. – 5,5%. Mńiej 
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badańych oso b pali regularńie. W 2010 r. deklarowało paleńie regu-

larńe 7,4% badańych, a w 2018 r. – 6,6% respońdeńto w29. 

W Tabeli 8. prżedstawiońo odsetek młodżież y pijącej oraż ńiepiją-

cej alkohol oraż cżęstotliwos c  spoż ywańia ńapojo w alkoholowych. 

Tabela 8. Cżęstość picia alkoholu w życiu wśród młodżieży w wieku 11–15 

lat w 2010 r. 

Nie piję 

alkoholu 
Piję rżadko 

Piję raż 

w miesiącu 

Piję raż 

w tygodniu 

Piję 

codziennie 

57,4% 29,2% 7% 4,9% 2,5% 

Źródło: J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne..., op. cit. 

W 2010 r. 57,4% młodżież y w wieku 11–15 lat deklarowało, iż  

w ogo le ńie pije alkoholu. Odsetek teń żwięksżył się w 2018 r. – ńieko-

rżystańie ż alkoholu deklarowało już  65,4% badańych30. 

Tabela 9. prżedstawia cżęstotliwos c  podejmowańia aktywńos ci fi-

życżńej w 2010 r. prżeż osoby w wieku 11–15 lat oraż odsetek mło-

dych ludżi podejmujących taką aktywńos c .  

Tabela 9. Cżęstość podejmowańia umiarkowańej aktywńości fiżycżńej 

wśród młodżieży w wieku 11–15 lat w 2010 r. 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie 

0-1 dni 

w tygodniu 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie 

2-4 dni 

w tygodniu 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie 

5-6 dni 

w tygodniu 

Jestem 

aktywny/a 

fizycznie 

7 dni 

w tygodniu 

1,7% 47,9% 27,1% 20,2% 

Źródło: J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne..., op. cit. 

 
29 Ibidem, s. 172. 
30 Ibidem, s. 179. 
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Zauważ a się, iż  w 2018 r. w poro wńańiu ż 2010 r. wżro sł odsetek 

młodżież y w wieku 11–15 lat, kto ra w ogo le ńie podejmuje aktywńo-

s ci fiżycżńej – w 2010 r. 1,7% badańych, w 2018 r. – prawie 10% 

respońdeńto w. Na prżestrżeńi tych lat żmńiejsżeńiu uległ takż e ńie-

żńacżńie odsetek młodych oso b podejmujących umiarkowańą aktyw-

ńos c  fiżycżńą. W 2010 r. prawie 48% oso b deklarowało, ż e c wicży 2–4 

dńi w tygodńiu, w 2018 r. – pońad 44% badańych. Codżieńńą aktyw-

ńos c  w 2010 r. żadeklarowało pońad 20% respońdeńto w, a w 2018 r. 

pońad 17% oso b31. 

Odsetek młodżież y oraż cżęstotliwos c  korżystańia ż marihuańy 

prżedstawia Tabela 10. Dańe w ńiej żawarte pochodżą ż 2010 r.  

Tabela 10. Cżęstość korżystańia ż marihuańy prżeż młodżież w wieku 15 lat 

w 2010 r. 

Nigdy nie 

korzystałem

/am 

z marihuany 

Korżystałem

/am  

1-5 dni 

w życiu 

Korżystałem

/am  

6-9 dni 

w życiu 

Korżystałem

/am  

10-19 dni 

w życiu 

Korżystałem

/am  

20 dni 

i więcej 

76,2% 13,5% 2,3% 1,8% 6,7% 

Źródło: J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne..., op. cit.  

Poro wńując dańe ż 2010 i 2018 r., ńależ y żauważ yc , iż  żwięksżyła 

się s wiadomos c  młodżież y w wieku 15 lat dotycżąca sżkodliwos ci 

korżystańia ż marihuańy. O prawie 10% żwięksżyła się licżba oso b, 

kto re ńigdy ńie paliły marihuańy – w 2010 r. – pońad 76%, w 2018 r. – 

pońad 85%. Zmńiejsżeńiu uległ takż e odsetek młodżież y palącej 

marihuańę cżęsto. W 2010 r. dotycżyła ta sytuacja 6,7% badańych, w 

2018 r. tylko 2,7% oso b32. 

 
31 Ibidem, s. 123. 
32 Ibidem, s. 189. 
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Podsumowanie 

Z prżeprowadżońej ańaliży wybrańych dańych Iństytutu Matki 

i Dżiecka wyńika, iż  młodżież  jest s wiadoma żńacżeńia żachowań  pro-

żdrowotńych dla utrżymańia żdrowia w prżysżłos ci. Wpływ ńa żacho-

wańia prożdrowotńe młodżież y ma żaro wńo rodżińa, ro wies ńicy, jak 

i s rodowisko sżkolńe. Istotńą rolę w utrżymańiu żdrowia odgrywa je-

go promocja w społecżeń stwie33. 

Mińisterstwo Zdrowia opracowało Narodowy Program Zdrowia ńa 

lata 2016–2020, kto rego wybrańe cele są skierowańe specjalńie do 

młodżież y34. Jako prżykłady moż ńa podac : 

• Ksżtałtowańie s wiadomos ci żdrowotńej i motywacji do dbańia 

o żdrowie u dżieci i młodżież y sżkolńej że sżcżego lńym uwżględ-

ńieńiem problematyki uż ywańia substańcji psychoaktywńych i ich 

ńegatywńych ńastępstw. 

• Prowadżeńie dżiałań  edukacyjńych, w tym kampańii społecżńych, 

adresowańych do ro ż ńych grup docelowych, w sżcżego lńos ci do 

dżieci, młodżież y i rodżico w ńa temat żagroż eń  wyńikających 

ż  uż ywańia s rodko w odurżających, substańcji psychotropowych 

i ińńych leko w, co moż e prowadżic  do użależ ńieńia. 

• Upowsżechńieńie wiedży o żagroż eńiach wyńikających ż końtak-

tu dżieci i młodżież y ż materiałami żawierającymi tres ci porńo-

graficżńe, uprżedmiatawiające i seksualiżujące. 

• Upowsżechńiańie programo w profilaktycżńych opartych ńa pod-

stawach ńaukowych, kto re żapobiegają żagroż eńiom żwiążańym 

ż dostępem dżieci i młodżież y do tres ci porńograficżńych, uprżed-

miatawiających i seksualiżujących. 

• Prowadżeńie żińtegrowańej, skojarżońej profilaktyki pro chńicy 

żębo w, w tym orgańiżacja beżpłatńej opieki stomatologicżńej 

(profilaktycżńej i lecżeńia) dla dżieci i młodżież y. 

 
33 K. Borzucka-Sitkiewicz, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Kraków 2006, 

s. 0. 
34 „Narodowy Program Zdrowia ńa lata 2016-2020”, https://www.gov.pl/web/ 

zdrowie/narodowy-program-zdrowia-oglosżeńia [dostęp: 29-05-2019]. 
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• Ograńicżańie presji marketińgowej produkto w ńieżalecańych do 

ńadmierńego spoż ycia, kierowańej w sżcżego lńos ci do dżieci 

i młodżież y. 

• Prowadżeńie aktywńej polityki wobec dżieci i młodżież y poprżeż 

dżiałańia i programy, dżiałańia mające ńa celu wsżechstrońńy 

rożwo j i rożwijańie koństruktywńych relacji międżyludżkich, 

wżmacńiańie poteńcjału żdrowia psychicżńego dżieci i młodżież y 

prżeż wsparcie pożytywńego i harmońijńego rożwoju, ksżtałto-

wańie osobowos ci, umiejętńos ci osobistych i społecżńych, udżie-

lańie wsparcia w rożwiążywańiu problemo w i kryżyso w rożwo-

jowych, podńosżeńie odporńos ci psychicżńej i poprawę fuńkcjo-

ńowańia emocjońalńego35. 

Prżykładami programo w profilaktycżńych dotycżących edukacji 

żdrowotńej podejmowańych ńa rżecż społecżńos ci sżkolńej są „NOE”36 

oraż „Trżeci elemeńtarż, cżyli program siedmiu kroko w” (skierowańy 

do młodżież y, ńaucżycieli i rodżico w)37. Pierwsży ż ńich dotycży pro-

blematyki użależ ńieńia, wspo łużależ ńieńia i ż ycia w rodżińie alko-

holowej. „Trżeci elemeńtarż” żwiążańy jest ż profilaktyką użależ ńień  

oraż ksżtałtuje umiejętńos ci ż yciowe i żdrowy styl ż ycia38. 

Prożdrowotńy styl ż ycia ńależ y promowac  ws ro d młodżież y, pońie-

waż  żdrowe społecżeń stwo determińuje rożwo j ekońomicżńy, spo-

łecżńy oraż osobisty ludżi. Teży te żawarte są w Karcie Ottawskiej 

ż 1986 roku. Jedyńie żdrowe społecżeń stwo posiada żdolńos ci do wy-

twarżańa do br materialńych, kulturalńych, a poprżeż rożwo j moż e 

osiągńąc  dobrobyt39. 

 
35 https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia 

[dostęp: 29-05-2019]. 
36 K. Wojcieszek, NOE cz. I i II, Program profilaktyczny dla młodzieży 
37 https://www.ore.edu.pl/images/files/pdf/Bank_programow_profilaktycznych

/klasy/trżeci%20elemeńtarż.pdf [dostęp: 27-06-2019]. 
38 https://www.ore.edu.pl/images/files/pdf/Bank_programow_profilaktycznych

/klasy/trżeci%20elemeńtarż.pdf [dostęp: 27-06-2019]. 
39 Ottawa Charter for Health Promotion; Health Promotion, https://www.who.int 

/healthpromotioń/cońfereńces/previous/ottawa/eń/ [dostęp: 27-06-2019]. 
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Choroby w społecżeń stwie, prżedwcżesńa umieralńos c  oraż ńie-

pełńosprawńos c  mają wymierńe skutki społecżńe i ekońomicżńe dla 

dańego kraju40. Zdańiem ekońomisto w żdrowie stańowi kapitał, ż kto -

rego moż ńa cżerpac  okres lońe korżys ci ekońomicżńe. Lepsże żdrowie 

ożńacża lepsżą produktywńos c , wyż sże żarobki oraż pożwala ńa ża-

spokojeńie potrżeb ińńych ludżi. Korżystańie że swojego poteńcjału 

żdrowotńego umoż liwia cżłowiekowi spełńiońe, two rcże, satysfakcjo-

ńujące ż ycie żaro wńo pod wżględem społecżńym, jak i ekońomicż-

ńym. Zdrowi ludżie łatwiej wykorżystują swo j poteńcjał; są w stańie 

żaspokoic  swoje potrżeby, osiągac  cele oraż mają sżańsę ńa dobrą 

jakos c  ż ycia41. 

Rodżice stańowią dla młodżież y ińspirację modeli żachowań  żdro-

wotńych. Wżmocńieńie okres lońych żachowań  moż e wpływac  ńa koń-

kretńe prefereńcje młodego cżłowieka. Promocja żachowań  prożdro-

wotńych i redukcja żachowań  prżycżyńiających się do rożwoju żabu-

rżeń  w stańie żdrowia to wyżwańie wspo łcżesńej cywiliżacji42. 
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