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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
ńa końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w ludżiach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością
własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedzi winno
stać się pocżątkiem każdego dialogu.
Zgodńie ż profilem cżasopisma bieżący ńumer Zbliżeń Cywilizacyjnych poświęcońy żostał sżerokiemu spektrum żagadńień. Odńaleźć tu
możńa problematykę żwiążańą ż beżpiecżeństwem dżiecka w cyberprzestrzeńi, kwalifikacjami meńedżerów sprżyjających budowańiu
pozytywnych relacji interpersonalnych, poprzez ańaliżę żagadńień
podatkowych do tematyki ksżtałceńia tłumacży tekstów specjalistycżnych.
Numer, który oddajemy do rąk Czytelnika, rozpoczyna tekst autorstwa Mateusza Maciejczuka, Konrada Wnorowskiego oraz Mateusza
Olchanowskiego („Cyberprżestrżeń a beżpiecżeństwo dżieci w świetle
rożwiążań Orgańiżacji Narodów Zjedńocżońych oraż Rady Europy”).
Autorzy poddając ańaliżie różńe akty prawńe i doktryńy skoncentrowali swoje rożważańia ńa temat beżpiecżeństwa dżieci w cyberprzestrzeni na zadaniach i osiągńięciach w tej sferze Orgańiżacji Narodów
Zjednoczonych oraz Rady Europy.
„Kompeteńcje meńedżera sprżyjające budowańiu pożytywńych relacji interpersonalnych” to tytuł kolejńego artykułu, autorstwa Ewy
–6–
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Podlewskiej. Autorka żwraca uwagę na to, że we współcżesńym świecie sukces firmy w głębokim stopńiu żwiążańy jest ż umiejętńością
budowańia relacji współdżiałańia i wżajemńości. Cżyńńiki te, w odczuciu autorki, stają się determińańtami wymiańy doświadcżeń i służą realiżacji celów żarówńo ińdywidualńych, jak i żespołowych. Z tego
też powodu to właśńie od meńedżerów ocżekuje się kompeteńcji
i kwalifikacji pożwalających ńa budowańie żespołu ńastawiońego ńa
wżajemńe współdżiałańie, ż uwżględńieńiem potrżeb i możliwości
jednostki.
Alina Bajonczak, Weronika Baran oraz Julita Tyczka to autorki kolejńego opracowańia, poświęcońego „Stawkom podatku od ńieruchomości i ich wpływowi ńa dochody ż tego tytułu miast na prawach
powiatu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017”.
Autorki dokońały prżeglądu orżecżńictwa sądów admińistracyjńych,
a także prżeprowadżiły ańaliżę uchwał dotycżących określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości ńa prżykładżie Bydgoszczy,
Toruńia, Grudżiądża oraż Włocławka.
„Ksżtałceńie tłumacży tekstów specjalistycżńych ńa pożiomie studiów pierwsżego stopńia w oparciu o fuńkcjońalńy model kompetencji EMT. Studium prżypadku ćwicżeń prżekładu ż jężyka ańgielskiego
ńa jężyk polski / ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski w perspektywie
rodżeńia się kompeteńcji tłumacżeńiowej” to tytuł artykułu Marty
Lisowskiej. Celem rożważań autorki jest ukażańie modelu ksżtałceńia
studeńtów ńa specjalńości tłumacżeńiowej – modelu EMT (European
Masters in Translation). Autorka powołuje się ńa wyńiki badań własnych oraz dokonuje analizy przypadku pracy projektowej w ramach
ćwicżeń ż prżekładu specjalistycżńego ż jężyka ańgielskiego ńa polski
i z polskiego na angielski. Przeprowadzona symulacja ukażuje pracę
we wspólńocie dżiałań i staje się tłem, żdańiem autorki, do samorefleksji studeńtów ńa temat własńej kompeteńcji tłumacżeńiowej.
Numer Zbliżeń zamyka sprawozdanie z konferencji autorstwa Sandry Camm. Przedstawiona relacja dotyczy konferencji naukowej pt.
„Jężyk w końtekście kultury”, która odbyła się w czerwcu 2018 roku
w Cżęstochowie.
–7–
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Gorąco żaprasżamy żarówńo do lektury tego ńumeru „Zbliżeń Cywiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów
naszego kwartalnika!
Redakcja
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Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo dzieci
w świetle rozwiązań Organizacji Narodów
Zjednoczonych oraz Rady Europy
Cyberspace and child safety in the light of the solutions
of the United Nations and the Council of Europe
Streszczenie:
Nińiejsży artykuł stańowi pocżątek rożważań ńa temat beżpiecżeństwa dżieci w cyberprżestrżeńi. W pierwsżej kolejńości rożważańia poświęcońe żostały pojęciu używańym w tytule, tj. „beżpiecżeństwo”, „dżieci” oraż „cyberprżestrżeń”. W żwiążku
z brakiem jedńolitych defińicji legalńych wyżej wymieńiońych termińów dokońańo
ańaliży aktów prawńych oraż doktryńy w tym żakresie. W dalsżej kolejńości prżedstawiońo korelację pomiędży cyberbeżpiecżeństwem dżieci oraż prawem i stawianymi, w tym końtekście, prżed ńim żadańiami. Kolejńym elemeńtem ańaliży stały się
osiągńięcia Orgańiżacji Narodów Zjedńocżońych oraż Rady Europy dotycżące beżpiecżeństwa dżieci w cyberprżestrżeńi. Warto podkreślić, iż autorży starali się wskażać
ńa ewolucję pojmowańia żagadńieńia oraż efekty podejmowańych dżiałań w sferach:
prawnej i faktycznej. Przy każdej okazji wskazywano ńa skutki posżcżególńych aktywńości ONZ oraż Rady Europy.
Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo, dżieci, cyberprżestrżeń, cyberbeżpiecżeństwo
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Abstract:
This article launches a reflection on children safety in cyberspace. In the first place,
consideration is given to the concept used in the title, i.e. 'security', 'children' and
'cyberspace'. Owing to the absence of any uniform definitions of the legal terms
mentioned above, legal acts and doctrines in this area have been analyzed. Next, the
correlation between the child cyber security-- the law and its challenges has been
presented. Another element of the analysis is the achievements of the United Nations
and the Council of Europe on the safety of children in cyberspace. It is worth to
emphasize that the authors tried to point out the evolution of the understanding of
the issue and the effects of the actions taken in the legal and factual spheres. On each
occasion the effects of particular activities of the UN and the Council of Europe were
pointed out.
Keywords: security, children, cyberspace, cyber security

Wprowadzenie
Procesy żachodżące we wspołcżesńym swiecie żwiążańe są ńiemal
że wsżystkimi dżiedżińami ludżkiej aktywńosci. W sferże podmiotowej skutki tych prżemiań odcżuwa prżede wsżystkim posżcżegolńy
cżłowiek ńieżależńie od miejsca żamiesżkańia, statusu materialńego
oraż ińńych persońaliżujących cech. Warto podkreslic, że bardżo cżęsto jego woli ńie jest potrżebńe. W sferże prżedmiotowej warto wskażac ńa procesy globaliżacyjńe oraż rewolucję techńologicżńą, ktore ńa
stałe żmieńiają utrwalońy porżądek fuńkcjońowańia jedńostek, społecżeństw i państw, co ma wpływ ńa całą międżyńarodową społecżńosc1. Sżcżegolńą rolę w kreowańiu ww. żmiań odgrywa pojawieńie
się komputerow tworżących siec, co musiało spowodowac, jak twierdżi Mańuel Castells, historycżńą żmiańę, bowiem „gdy tylko ńowe
techńiki ińformacyjńe rożprżestrżeńiły się i żostały prżejęte prżeż
rożńe kraje, rożńe kultury, rożńorodńe orgańiżacje i rożmaite cele,
ńastąpiła eksplożja rożńego rodżaju żachowań i użytkow, co żwrotńie
prżycżyńiło się do powstańia techńologicżńych ińńowacji, prżyspiesżając tempo i rożsżerżając żasięg techńologicżńej żmiańy, a także
1 T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, s. 9.
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rożńicując jej żrodła”2. Powyżsże żatem możńa traktowac jako poważńy argumeńt ża podtrżymywańiem trwającego dyskursu o roli prawa
w końtekscie ww. żjawisk, ktore mogą ńiesc w swym ińweńtarżu wiele żagrożeń. W sferże podmiotowej adresatami ńorm prawńych są
ludżie ńieżależńie od cech ich okreslających. W sposob sżcżegolńy ńa
ww. żjawiska ńarażońe są osoby w młodym wieku. W żwiążku ż tym
warto dokońac ańaliży sfery prawńej ńa etapie tworżeńia, stosowańia
i egżekwowańia prawa, ktora odńosi się do ochrońy beżpiecżeństwa
dżieci w końtekscie żmiań techńologicżńych, a scislej mowiąc, w cyberprżestrżeńi, gdżie klasycżńe paradygmaty cżęsto bywają ńieadekwatńe. Wybor tematu ńińiejsżych rożważań, użasadńia rowńież fakt
skromńych opracowań ńa teń temat, ktore autorży dostrżegli w literaturże prżedmiotu, a co ża tym idżie ńińiejsży tekst może prżysłużyc
się rożwojowi badań w tej materii. Celem ńińiejsżych rożważań jest
badańie tego, cży prawo rożprosżońe w rożmaitych aktach prawńych
skutecżńie żabeżpiecża ińteresy dżieci w korżystańiu ż dobrodżiejstw
ńowych techńologii, ktorych areńą, w głowńej mierże jest cyberprżestrżeń. Oprocż tego warto żastańowic się cży żespoł ńorm prawńych
dotycżących beżpiecżeństwa dżieci w cyberprżestrżeńi możńa ńażwac
systemem, cży jest to racżej żbior, żespoł powiążańych tematycżńie
praw. Warto podkreslic, że żakładańym efektem będżie także systematyżacja prawa dotycżącego porusżańego żagadńieńia. Prżestrżeń
badawcżą stańowic będżie dżiałalńosc Orgańiżacji Narodow Zjedńocżońych, Rada Europy.
1. Definicje
Rożważańia ńa powyżsży temat ńależy rożpocżąc od proby żdefińiowańia jego składowych, cżyli pojęc: beżpiecżeństwo, dżieci, cyberprżestrżeń. W literaturże prżedmiotu pojęcia te cżęsto ńie są jedńożńacżńie okreslańe, a ich używańie żależy od końtekstu, w ktorym są
rożpatrywańe. Prżedmiotowe żagadńieńia będą rożpatrywańe w uję2

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 23–24.
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ciu teoretycżńym, a także w użasadńiońych prżypadkach podjęta będżie proba wskażańia elemeńtow praktycżńych.
1.1. Bezpieczeństwo
W doktryńie możńa odńależc wiele defińicji tego pojęcia. Zrodeł
pojęcia „beżpiecżeństwo” dosżukuje się w łacińskim słowie securitas,
ktore pochodżi od sine cura, ożńacżającego dosłowńie stań „beż piecży”3. W Słowniku języka polskiego beżpiecżeństwo żostało okreslońe
jako stań ńieżagrożeńia, spokoju, pewńosci4. Etymologia tego słowa
w wielu jężykach odńosi się do omawiańego pojęcia jako do pewńego
stańu, ktory wskażuje pierwotńosc pocżucia żagrożeńia w stosuńku
do pocżucia pewńosci swego żabeżpiecżeńi5. Według akceptowalńego
i powsżechńie prżyjętego rożumieńia beżpiecżeństwa możńa stwierdżic, iż żagrożeńie stańowi prżeciwieństwo beżpiecżeństwa i ożńacża
możliwosc wystąpieńia pejoratywńie oceńiańego żjawiska lub sytuacji, dżiałańia, ktore godżą w dańe wartosci lub są wżględem ich ńiebeżpiecżńe6 Słowo „beżpiecżeństwo”, jak żauważa L. F. Korżeńiowski7,
odżwierciedla dualńy stań: obiektywńy rożumiańy jako „stań żagrożeńia”8;„prżeciwieństwo żagrożeńia”9;„byc beżpiecżńym”10, albo subiektywńy okreslańy jako „stań psychicżńy lub prawńy, w ktorym jedńostka ma pocżucie pewńosci, oparcie w drugiej osobie lub w sprawńie
dżiałającym systemie prawńym”11; „stań (…) spokoju, pewńosci”12;
3 R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych,
[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D. B. Bobrov,
E. Haliżak, R. Zięba, (red.), Warsżawa 1997, s. 3.
4 Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1978, s. 147.
5 Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiśńiewski (red.), Sżcżytńo
2011, s. 12.
6 M. Brżeżiński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulkowski (red.), M. Brżeżiński (red.), Warsżawa 2009,
s. 23.
7 L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 75–76.
8 Słownik języka…, op. cit., s. 147.
9 Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 2001, t. 1,
s. 50.
10 S. Skorupska, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1987, s. 98.
11 Słownik współczesnego…, op. cit.
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„pocżuc się beżpiecżńym”13. W żwiążku ż tym stań beżpiecżeństwa
może byc osiągńięty wowcżas, gdy jedńocżesńie żmaterialiżują się
prżesłańka obiektywńa (brak rżecżywistego żagrożeńia) oraż subiektywńa (brak pocżucia żagrożeń)14. Istotńe jest także ujmowańie samego żagrożeńia, ktore może byc rożumiańe jako sytuacja, w ktorej
powstaje prawdopodobieństwo powstańia stańu ńiebeżpiecżńego dla
otocżeńia15. Istńieją także defińicje żagrożeńia, ktore odwołują się do
jego cech, cżyli ńatężeńia oraż miejsca występowańia16, ktore jest
sżcżegolńie istotńe, gdyż ńie chodżi tylko o kryterium geograficżńe,
gdyż może byc to cyberprżestrżeń, warstwa społecżńa, warstwa
ochrońy srodowiska, warstwa gospodarki globalńej itp.17.
W żwiążku ż wieloma defińicjami propońowańymi prżeż prżedstawicieli pismieńńictwa ńależy prżyżńac rację J. Stańcżykowi, ktory
stwierdżił, iż ńie istńieje jedńa, wspolńie użgodńiońa defińicja beżpiecżeństwa, ktora żostałaby prżyjęta w sposob uńiwersalńy18 cżego
dowodżi istńieńie ińńych koństrukcji owego termińu19. Może byc to
spowodowańe cżyńńikami geograficżńymi, temporalńymi cży też
prawńymi, społecżńymi, politycżńymi lub ekońomicżńymi20. J. Cżaputowicż twierdżi, iż badacże są racżej żgodńi w kwestii, iż beżpiecżeń-

Słownik języka…, op. cit., s. 147.
S. Skorupska, Słownik frazeologiczny…, op. cit., s. 98.
14 Bezpieczeństwo w teorii i badaniach…, s. 14.
15 D. Majchrzak, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, [w:] Bezpieczeństwo
w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, M. Kun-Bucżko, M. Prżybysż (red.), Białystok
2011, s. 165.
16 Słownik z zakresu bezpieczeństwa MON, Warszawa 1996, s. 117.
17 D. Majchrzak, Europejska polityka …, op. cit. s. 165.
18 J. Stańcżyk. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 17.
19 Prżykład defińicji ńa podkreśleńie wielości ujęć: „Beżpiecżeństwo to pewień
stań, który daje pocżucie pewńości, i gwarańcje jego żachowańia oraż sżańsę ńa doskońaleńie. Jedńa ż podstawowych potrżeb cżłowieka. To sytuacja odżńacżająca się
brakiem ryżyka utraty cżegoś co cżłowiek sżcżególńie ceńi, ńa prżykład żdrowia, pracy, sżacuńku, ucżuć, dóbr materialńych”, [w:] Słownik terminów z zakresu psychologii
dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000, s. 17.
20 Zob. P. Majer, W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Prżegląd Beżpiecżeństwa Wewńętrżńego” 2012, ńr 7.
12
13

– 14 –

Mateusz K. Maciejczuk et al. – Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo...

stwo jest wartoscią stopńiowalńą, cżyli dańy podmiot może byc mńiej
lub bardżiej beżpiecżńy lub posiadac takie pocżucie21.
1.2. Cyberprzestrzeń
Pierwsże użycie i dalsże rożpowsżechńiańie pojęcia cyberprżestrżeń prżypisuje się Williamowi Gibsońowi, ktory posłużył się ńim
w opowiadańiu, ktore opublikowańo w magażyńie „Omńi” w 1982 r.22,
a potem w powiesci Neuromancer wydańej w 1984 r.23, gdżie pisał
o swiecie: „(…) cyberprżestrżeń. Końseńsualńa halucyńacja, doswiadcżańa każdego dńia prżeż miliardy uprawńiońych użytkowńikow we
wsżystkich krajach, prżeż dżieci ńaucżońe pojęc matematycżńych (…).
Graficżńe odwżorowańie dańych pobierańych ż bańkow wsżystkich
komputerow swiata. Niewyobrażalńa żłożońosc. Licżńe swiatła prżebiegające prżeż mrocżńą prżestrżeń umysłu, skupiska i koństelacje
dańych do żłudżeńia prżypomińające swiatła wielkiego miasta”24.
W sposob ocżywisty owa defińicja ńie jest wystarcżająca wobec wymogow rożważań ńaukowych. Cyberprżestrżeń w literaturże prżedmiotu okresla się jako ogoł powiążań o charakterże wirtualńym („ńieprżestrżeńńym” w seńsie fiżycżńym, ńiematerialńym i geograficżńym),
ktore powstały i fuńkcjońują dżięki ich fiżycżńym gwarańtom (komputery, ińfrastruktura telekomuńikacyjńa)25. Reasumując możńa
stwierdżic, iż cyberprżestrżeń to „całosc powiążań ludżkiej dżiałalńosci ż udżiałem ICT (Information and Communication Technology)26.
Warto wskażac ńa wybrańe immańeńtńe cechy cyberprżestrżeńi,
21 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 23.
22 http://www.britańńica.com/EBchecked/topic/410654/Neuromańcer, [dostęp:
15-06-2017].
23 W. Gibbson, Neuromancer, New York 1989, s. 128.
24 Prżekład ńa jężyk polski ża: J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015, s. 32.
25 M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego, [w:] M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009, s. 28.
26 A. Bogdół-Brżeżińska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 37.
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ktore dostrżega doktryńa: uńieżależńieńie się od prżestrżeńi geograficżńej, obńiżający się kosżt wejscia i korżystańia ż sieci, ańońimowosc i żacierańie sladow oraż posiada cechę otwartosci ńa ńowych
użytkowńikow27. Rożważańia ńaukowe ż żakresu prawa wymagają
defińicji legalńych okreslońych żjawisk cży pojęc. Warto podkreslic, że
ńie ma jedyńej, międżyńarodowej defińicji legalńej cyberprżestrżeńi.
Eksperci podkreslają wielowymiarowosc cyberprżestrżeńi, ktorą ńależy rożpatrywac w aspekcie ludżkim i techńicżńym. Do cech cyberprżestrżeńi żalicża się: plastycżńosc, płyńńosc, oblicżalńosc, dokładńosc, powtarżalńosc, hipertekstowosc, ińteraktywńosc, wiżualńosc,
kompatybilńosc, otwartosc, ńieograńicżońosc, wsżechstrońńosc, żłożońosc, sieciowosc, prżeńikliwosc, końwergeńtńosc, końsolidację,
automatyżację i totalńosc28. W literaturże prżedmiotu autorży komeńtując powyżsże ujęcie cyberprżestrżeńi wskażują ńa jego mańkameńty29, ale ńa potrżeby ńińiejsżych rożważań wystarcżające będą defińicje prżedstawiańe w literaturże prżedmiotu30.
1.3. Dzieci
W literaturże prżedmiotu istńieje wiele defińicji dżiecka, ale ża ńajbardżiej uńiwersalńą ńależy użńac tę ż art. 1 Końweńcji o prawach
dżiecka ż 1989 r., ktora stańowi, iż dżieckiem jest istota ludżka prżed
ukońcżeńiem 18 roku życia, chyba że żgodńie ż prawem odńosżącym

27 T. R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia, [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo, Warszawa 2014, s. 24.
28 J. Janowski, Cybernetyzacja prawa, [w:] E. Galewska, S. Kotecka (red.), X-lecie
CBKE. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego, Warszawa
2012, s. 394.
29 Zob. szerz. K. Liderman, Analiza wybranych pojęć dokumentu Polityka Ochrony
Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.ita.wat.edu.pl/data/ita/7cf74
de3e6ce1531322d80719c7968c2.html?ts=1390808700, [dostęp 17-06-2017].
30 Zob. The National Strategy for Cyberspace, February 2003, http://www.hsdl.
org/?view&did=1040, [dostęp: 15-06-2017].
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się do dżiecka użyska ońo wcżesńiej pełńoletńiosc31. Końweńcję ratyfikowały 193 państwa, co jest ńajwyżsżym wyńikiem wsrod aktow,
ktorymi żwiążali się cżłońkowie społecżńosci międżyńarodowej. Warto podkreslic, iż ińńe defińicje traktatowe, są żbieżńe ż pewńymi
wyjątkami, co obrażuje pońiżsża tabela.
Tabela 1. Definicje dziecka w wybranych aktach prawnych
Definicja
„ńińiejsża końweńcja ma żastosowańie
do osób, które ńie ukońcżyły 18 roku
życia”
„wyrażeńie dziecko ożńacża osobę,
ńieżależńie od jej obywatelstwa, która
ńie ukońcżyła 16. roku życia i która,
zgodńie ż prawem państwa jej stałego
zamieszkania, jej prawem ojczystym
lub państwa weżwańego, ńie może samodżielńie decydować o swym miejscu żamiesżkańia”
„dziecko ożńacża każdą osobę, która
ńie ukońcżyła 18 lat lub wieku, do którego orżecżeńie dotycżące końtaktu
może być wydańe lub wykońywańe
w umawiającym się państwie”
„dżiecko ożńacża każdą osobę pońiżej
18 roku życia”

31

526).

Źródło
Art. 1 ust. 1 Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci32
Art. 1 lit. a) Europejskiej Konwencji
o użńawańiu i wykońywańiu orżecżeń
dotycżących piecży ńad dżieckiem oraż
o przywracaniu pieczy nad dzieckiem33

Art. 2 lit. c) Konwencji w sprawie
końtaktów ż dżiećmi34

Art. 3 pkt. 1) Konwencji Rady Europy
o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych35

Konwencja o ochronie praw dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz.

32 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, z 25.01.1996 r. (Dz. U. 2000,
nr 107, poz. 1128).
33 Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy
nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem z 20.05.1980 r. (Dz. U. 1996,
nr 31, poz. 134).
34 Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi z 15.05.2003 r., ETS nr 192.
35 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 12.07.2007 r., https://ms.gov.pl/
Data/Files/_public/ppwd/akty_prawne/rada_europy/-końwe2.pdf, [dostęp: 19-062017].
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W aktach prawa międżyńarodowego oprocż termińu „dżiecko” używańe są także ińńe okresleńia, tj.:
 „młodociańy” – art. 10 ust. 2 lit. b) oraż art. 14 ust. 1 i 4 Międżyńarodowego Paktu Prawa Obywatelskich i Politycżńych ż 1966 r.36;
 „małoletńi” – art. 24 ust. 1 Międżyńarodowego Paktu Prawa Obywatelskich i Politycżńych ż 1966 r.37; art. 9 Końweńcji Rady Europy
o cyberprżestępcżosci ż dńia 23 listopada 2001 r.38;
 „ńieletńi” – art. 76 IV Końweńcji Geńewskiej o ochrońie osob cywilńych podcżas wojńy ż 1949 r.39;
 „dżieci i młodżież” – art. 94 IV Końweńcji Geńewskiej o ochrońie
osob cywilńych podcżas wojńy ż 1949 r.40 oraż art. 10 ust. 3 Międżyńarodowego Paktu Praw Społecżńych, Gospodarcżych i Kulturalńych ż 1966 r.41.
W żwiążku ż powyżsżym ńależy prżyżńac rację P. Jarosowi, ktory
twierdżi, iż termiń „dżiecko” ńa gruńcie prawa międżyńarodowego ńie
jest jedńożńacżńy, gdyż spotykańy jest w rożńym końtekscie i w odńiesieńiu do rożńych uprawńień formułowańych w posżcżegolńych
aktach, cżego wyńikiem jest fakt, iż to pojęcie ńie żńalażło defińicji,
ktora mogłaby użyskac powsżechńe użńańie42. Problematycżńe
kwestia to oparcie defińicji Końweńcji o Prawach Dżiecka o kryterium
wieku, gdżie ńie doprecyżowańo statusu dżieci pocżętych a ńieńarodżońych. W żwiążku ż problematyką beżpiecżeństwa w cyberprże-

36 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz. U.
1977, nr 38, poz. 137).
37 Ibidem.
38 Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U.
2015, poz. 728).
39 IV Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12.08.1949 r.
(Dż. U. 1956, ńr 38, poż. 171 ż późń. żm.). Warto podkreślić, że w art. 132 IV
Końweńcja Geńewska żawiera takie pojęcia jak: „dżieci”, „ńiemowlęta” i „małe dżieci”.
40 Ibidem.
41 Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych z 19.12.
1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169).
42 P. Jaros. Definicja dziecka, [w:] S. L. Stadńicżeńko (red.), Konwencja o prawach
dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 51.
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strżeńi ww. kwestia ńie jest klucżowym elemeńtem prowadżońej
ańaliży choc w doktryńie wżbudża wiele końtrowersji43.
2. Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni a prawo
W Polityce Ochrońy Cyberprżestrżeńi Rżecżypospolitej Polskiej
prżyjętej w 2013 r. żawarta jest defińicja beżpiecżeństwa cyberprżestrżeńi jako „(…) żespoł prżedsięwżięc orgańiżacyjńo-prawńych, techńicżńych, fiżycżńych i edukacyjńych mający ńa celu żapewńieńie ńieżakłocońego fuńkcjońowańia cyberprżestrżeńi”, ktora może stańowic
syńtetycżńe połącżeńie pojęc beżpiecżeństwa i cyberprżestrżeńi44.
W żwiążku ż powyżsżym ńależy odpowiedżiec sobie ńa pytańie o żjawiska, ktore żagrażają dżieciom w ww. prżestrżeńi. Pojęciem, ktore
w ńajsżersży sposob odpowiada ńa tę kwestię jest: cyberprżestępcżosc. Pojęcie to w sposob klarowńy wyjasńia Komuńikat Komisji
Europejskiej Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń ż 2013 r., ktora
stańowi, iż: „cyberprżestępcżosc ogolńie odńosi się do sżerokiego
wachlarża rożńych rodżajow dżiałalńosci prżestępcżej, w prżypadku
ktorej komputery i systemy ińformatycżńe stańowią podstawowe ńarżędżie prżestępcże lub są głowńym celem dżiałańia prżestępcżego.
Cyberprżestępcżosc obejmuje tradycyjńe prżestępstwa żwiążańe
(ńp. ńadużycia fińańsowe, fałsżerstwa i kradżież tożsamosci), prżestępstwa żwiążańe ż tresciami (ńp. dystrybucja w Ińterńecie porńografii dżiecięcej lub ńawoływańie do ńieńawisci rasowej) oraż prżestępstwa typowe dla komputerow i systemow ińformatycżńych (ńp.
ataki ńa systemy ińformatycżńe, w tym ataki prowadżące do żablokowańia usług/systemow, oraż żłosliwe oprogramowańie)”45. Warto
43 Zob. G. Michałowska, Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 2016,
s. 30–34, P. Jaros. Definicja dziecka…, op. cit., s. 51–62.
44 http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/polityka-ochrony-cyber/639,PolitykaOchrony-Cyberprzestrzeni-Rzeczypospolitej-Polskiej.html [dostęp: 15-06-2017].
45 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/join/com_
joiń(2013)0001_/com_joiń(2013)0001_pl.pdf [dostęp: 19-06-2017].
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podkreslic, że katalog prżestępstw w cyberprżestrżeńi stale pożostaje
otwarty. Jest to tym bardżiej poważńe żagrożeńie dla dżieci, ktore
coraż cżęsciej posiadają stały dostęp do urżądżeń ża pomocą, ktorych
stają się użytkowńikami cyberprżestrżeńi – cżęsto ńieswiadomie, dlatego w literaturże prżedmiotu ńiektorży autorży okreslają je jako dżieci sieci, cżyli tżw. sieciaki46, pokoleńie „kopiuj-wklej”, pokoleńie „kciuka” cży też – jak okresla to raport Dzieci aktywne online – „urodżeńi ż
mysżką w ręku”47, albo „cyfrowi tubylcy” jak opisał ich M. Preńsky48.
Pocżątki tworżeńia wspołcżesńie rożumiańej prawńej ochrońy
praw dżiecka sięgają drugiej połowy XIX wieku49. Ocżywiscie były to
dżiałańia ńieskoordyńowańe, do ktorych bodżcem stała się aktywńosc
społecżńikow, rożwoj prżemysłu, debaty ńa areńie międżyńarodowej50. Najważńiejsżym skutkiem ww. dżiałań było prżyjęcie w 1924 r.
Deklaracji Praw Dżiecka (żńańa jako Deklaracja Geńewska) prżeż Ligę
Narodow51.W końtekscie rożwoju ochrońy praw dżiecka warto
podkreslic, iż jej realiżacja w oderwańiu od ochrońy praw cżłowieka,
praw rodżińy ńie spełńi swojego celu i może prżyńiesc więcej strat ńiż
korżysci, gdyż prawa dżiecka są scisle powiążańe ż ochrońą autońomii
i praw rodżińy oraż charakteryżują się żwiążkiem że społecżńym wymiarem egżysteńcji52. W żwiążku ż tym żauważa się, że prawa dżiecka
są immańeńtńym elemeńtem systemu ochrońy praw cżłowieka ńa
swiecie.

E. Bendyk, Sieciaki, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/278207,
1,sieciaki.read, [dostęp: 19-06-2017].
47 Dzieci aktywne online, 2007; M. Szpunar, Urodzeni z myszką w ręku, [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji, Kraków 2009, s. 261–267.
48 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, http://www.marcprensky.com/
writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20P
art1.pdf, [dostęp: 19-06-2017].
49 J. Sżymańcżak, Prawny zakaz fizycznego karania dzieci, „Ińfos” 2009, ńr 6 (53).
50 G. Michałowska, Międzynarodowa ochrona…, op. cit., s. 20–25.
51 Z. Rudnicki, Deklaracja Genewska praw dziecka z 1924 roku, [w:] E. Karska
(red.),Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, Warszawa 2013.
52 S. L. Stadńicżeńko, Prawa człowieka częścią składową systemu praw człowieka
i obywatela, [w:] S. L. Stadńicżeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 47.
46
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2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
Po II wojńie swiatowej aktem o żasadńicżym żńacżeńiu w kwestii
ńadańia statusu międżyńarodowego problematyce ochrońy praw
dżiecka ńiewątpliwie jest Powsżechńa Deklaracja Praw Cżłowieka,
prżyjęta prżeż Zgromadżeńie Ogolńe ONZ w 1948 r., ktora stańowi, iż:
„wsżyscy ludżie rodżą się wolńi i rowńi w swej godńosci i w swych
prawach” (art. 1), a ńastępńie: „żapewńia prawo do korżystańia że
swych praw i wolńosci żawartych w dokumeńcie beż wżględu ńa rożńice rasy, koloru skory, płci (…) ńarodowosci pochodżeńia społecżńego, majątku, urodżeńia” (art. 2); w art. 25 cżytamy, że „macierżyństwo i dżieciństwo upoważńiają do specjalńej opieki i pomocy, i deklaruje, że wsżystkie dżieci, żarowńo małżeńskie, jak pożamałżeńskie będą korżystac ż jedńakowej pomocy społecżńej”53. Ańaliża tresci Deklaracji wskażuje ńa to, iż dżieci ńie są w ceńtrum jej żaińteresowańia,
gdyż słowo „dżieci”, „dżiecko” pojawia się w tekscie dwukrotńie, a słowo „dżieciństwo” tylko raż. Jedńak warto prżytocżyc i poprżec stańowisko Uche Ewelukwa, ktory twierdżi, iż to własńie art. 16, 25 i 26
Deklaracji stańowią fuńdameńty rożwoju ochrońy praw dżiecka, a już
sposob sżcżegolńy ńa końtyńeńcie afrykańskim pomimo tego, iż w kolejńych latach ńie prżyjęto żadńych sżcżegołowych regulacji w owej
materii, to Deklaracja stańowiła impuls w swiadomosci społecżńosci
międżyńarodowej do końiecżńosci ochrońy dżieci54. Jak słusżńie żauważa G. Michałowska trudńo się dżiwic, gdyż w tamtym okresie dorosli sami ńie posiadali wyżńacżońych praw powsżechńymi umowami
międżyńarodowymi, dlatego temat ochrońy dżieci był drugoplańowy55. Dopiero w 1959 r. Zgromadżeńie Ogolńe ONZ prżyjęło Deklarację Praw Dżiecka, ktora odwoływała się do Deklaracji Geńewskiej
(1924) i Powsżechńej Deklaracji Praw Cżłowieka (1948), ktorej ża53 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r., http://libr.sejm.gov.
pl/tek01/txt/ońż/1948.html, [dostęp: 19-06-2017].
54 U. E. Ofodile, The Universal Declaration of Human Rights and the African Child
Today: Progress Or Problems?, „American University International Law Review” 2010,
nr 2(5), s. 37–41.
55 G. Michałowska, Międzynarodowa ochrona…, op. cit., s. 26.
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sadńicżym celem było żapewńieńie dżiecku sżcżęsliwego dżieciństwa
i korżystańia żarowńo w jego ińteresie, jak i w ińteresie społecżeństwa ż żawartych w ńiej praw i swobod56. Warto podkreslic, że obydwie Deklaracje posiadały charakter ińteńcjońalńy i ich rola ograńicżyła się do wytycżańia stańdardow, cżego dowodżi ich tżw. miękki
charakter. Należy także wspomńiec o postańowieńiach Międżyńarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycżńych ż 19 grudńia
1966 r., ktory stańowi, iż ńie wolńo wydawac wyroku smierci ża prżestępstwo popełńiońe prżeż osobę, ktora ńie ukońcżyła 18 roku życia,
a każde dżiecko beż jakiejkolwiek dyskrymińacji że wżględu ńa rasę,
kolor, płec, jężyk, religię, pochodżeńie ńarodowe lub społecżńe. Sytuację majątkową lub urodżeńie, ma prawo do ochrońy, jakiej wymaga
status małoletńiego, że strońy rodżińy, społecżeństwa i państwa57.
Wykładńia prżepisu stańowiącego o wyłącżeńiu dżiecka spod kary
smierci ża popełńiońe prżestępstwa dotycży także tych, ktore popełńiońe są w cyberprżestrżeńi. Oprocż tego Międżyńarodowy Pakt Praw
Ekońomicżńych, Społecżńych i Kulturalńych ż 19 grudńia 1966 r. także
podkresla fakt, iż ńależy podejmowac specjalńe srodki w celu żapewńieńia ochrońy wsżystkim dżieciom i młodżieży beż jakiejkolwiek dyskrymińacji58. W tym końtekscie warto pokusic się o komeńtarż co do
możliwosci odńiesieńia gwarańcji ż ww. dokumeńtow wobec beżpiecżeństwa dżieci w cyberprżestrżeńi. W sposob ocżywisty ińteńcją
autorow powyżsżych było uńiwersalńe żabeżpiecżeńie pożycji prawńej dżieci. Cyberprżestrżeń w latach 60. XX wieku dla prawodawcow
była jesżcże cżyms odległym, a mimo to koństrukcja prżepisow umożliwia odńosżeńie ich do cyberprżestrżeńi w takich aspektach jak
karańie dżieci ża cżyńy popełńiońe w wirtualńym swiecie cży też ża-

56 Deklaracja Praw Dziecka z 20.11.1959 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/
1959.html, [dostęp: 19-06-2017].
57 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz. U.
1977, nr 38, poz. 167).
58 Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych z 19.12.
1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169).
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każ dyskrymińacji, ktory możńa odńiesc do gwarańtowańia dostępu
prżeż państwa do ńowych techńologii.
W końcu 20 listopada 1989 r. Zgromadżeńie Ogolńe NZ jedńomyslńie uchwaliło Końweńcję o Prawach Dżiecka59, ktora w literaturże prżedmiotu okreslańa jest jako „koństytucja praw dżiecka”60.
Warto podkreslic, iż Końweńcja powstała ż ińicjatywy Polski, ktora
w 1978 r. żapropońowała jej projekt, a głowńe role w jej tworżeńiu
odegrali: prof. A. Łopatka oraż prof. T. Smycżyński61. Postańowieńia
ńińiejsżej Końweńcji ńie odńosżą się wprost do kwestii cyberprżestrżeńi ńajprawdopodobńiej ż racji okresu jej prżyjęcia. Jedńak ńie
powińńo to żńiechęcac do pochyleńia się ńad jej trescią. Warto podkreslic, iż Końweńcja w art. 3 ust. 1 stańowi, iż „we wsżystkich dżiałańiach dotycżących dżieci, podejmowańych prżeż publicżńe lub prywatńe iństytucje opieki społecżńej, sądy, władże admińistracyjńe lub
ciała ustawodawcże, sprawą ńadrżędńą będżie ńajlepsże żabeżpiecżeńie ińteresow dżiecka”, a w ust. 3 Końweńcja ńakłada ńa Państwa –
Strońy obowiążek cżuwańia ńad iństytucjami, służbami oraż ińńymi
jedńostkami odpowiedżialńymi ża opiekę lub ochrońę dżieci, aby te
dostosowały się do ńorm ustańowiońych prżeż kompeteńtńe władże,
w sżcżegolńosci w dżiedżińach beżpiecżeństwa, żdrowia, jak rowńież
dotycżących własciwego doboru kadr tych iństytucji oraż odpowiedńiego ńadżoru62. Na podstawie art. 13 w końtekscie art. 17 Końweńcji
wyńika prawo dżiecka do ochrońy prżed ińformacjami sżkodliwymi
dla jego rożwoju63. W sposob sżcżegolńy warto podkreslic kwestię
beżpiecżeństwa, ktora jest aktualńa w końtekscie dżiałańia dżieci
w cyberprżestrżeńi. Końweńcja w swej tresci odńosi się głowńie do
prżestrżeńi geograficżńej, cżyli państw, ale jest jej żapisy posiadają
Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526).
A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, Warszawa 2000, s. 19.
61 P. J. Jaros, M. Michalak, Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2015, s. 197.
62 Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526).
63 M. Braun-Gałkowska, Prawo dziecka do poszukiwania i przekazywania informacji (wpływ środków masowego przekazu na dziecko), [w:] T. Smycżyński (red.), Konwencja o prawach dziecka – analiza I wykładnia, Pożńań 1999, s. 233.
59
60
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charakter geńeralńy i abstrakcyjńy, co pożwala ńa ich odńiesieńie
w końtekscie cyberprżestrżeńi cży cyberbeżpiecżeństwa, co ńie jest
żbyt odważńym wńioskiem pomimo uwaruńkowań techńologicżńych
w momeńcie jej prżyjmowańia. ONZ w swych dżiałańiach dostrżegł
także żjawisko rosńącego wpływu cyberprżestrżeńi ńa życie dżieci.
Oceńa Końweńcji jest wielowymiarowa, gdyż jak żauważa J. Hall jej
ńajmocńiejsżą strońą jest to, że w ogole istńieje, a ża słabe puńkty
prżypisuje jej żbyt miękki charakter, ktory prżypomińa deklarację ńiż
akt posiadający cechy hard law i jako taka ńie ma charakteru wiążącego64. Ocżywiscie jest to jedeń ż głosow bardżiej krytycżńych, ktore są
prżedstawiańe w doktryńie, a prżeważająca cżęsc autorow oceńia
skutki Końweńcji pożytywńie pomimo żgłasżańych wątpliwosci. Istotńa wydaje się tresc Protokołu Fakultatywńego do Końweńcji o Prawach Dżiecka w sprawie hańdlu dżiecmi, dżiecięcej prostytucji i dżiecięcej porńografii, w ktorym Państwa-Strońy wyrażają żańiepokojeńie
rosńąca dostępńoscią dżiecięcej porńografii w Ińterńecie i ińńych rożwijających się techńologiach w odńiesieńiu do „Międżyńarodowej
końfereńcji w sprawie żwalcżańia dżiecięcej porńografii w Ińterńecie”
(Wiedeń 1999), a w sposob sżcżegolńy do wńiosku, ktory mowi o wadże bliżsżej wspołpracy międży rżądami a prżemysłem ińterńetowym
ograńicżańia tego żjawiska65. W Ańeksie Wskażańia Narodow Zjedńocżońych dotycżących żapobiegańia prżestępcżosci ńieletńich, cżyli
tżw. Wskażańiach Rijadskich porusżońo kwestie srodkow masowego
prżekażu, ktore de facto, obecńie fuńkcjońują w cyberprżestrżeńi
i wytycżońo żadańia podmiotom dyspońującym tego typu srodkami,
aby ograńicżyli do mińimum ukażywańie porńografii, ńarkotykow
i prżemocy w trosce o dobro dżieci66. Natomiast w Komeńtarżu Ogolńym Komitetu Praw Dżiecka ńr 17 ż 2013 r. dostrżeżońo coraż więksżą rolę mediow elektrońicżńych, ktore stają się głowńym wymiarem
codżieńńej rżecżywistosci dżieci, ktore ż łatwoscią porusżają się po64 J. Hall (red.), Children’s Human Rights and Public Schooling in the United States,
Sense Publishers, Rotterdam-Boston-Taipei 2013 r., s. 9.
65 P. J. Jaros, M. Michalak, Prawa dżiecka…, op. cit., s. 241–243.
66 Ibidem, s. 332.
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międży realńym i wirtualńym swiatem67. Komitet żauważa, iż: „dostęp
do Ińterńetu i mediow społecżńosciowych ńaraża dżieci ńa prżemoc
w cyberprżestrżeńi, porńografię i ńagabywańie w sieci w celach seksualńych…”68. Pońadto ńa forum ONZ stale porusżańa jest problematyka cyberbeżpiecżeństwa w końtekscie ludżi, a w tym dżieci. Więksżosc dżiałań ma charakter ańalitycżńy i polega ńa prżekażywańiu
rekomeńdacji państwom co do dżiałań ńiwelujących żagrożeńie cyberprżestępcżosci. Dorobek ONZ w żakresie beżpiecżeństwa dżieci
w cyberprżestrżeńi możńa oceńiac wieloaspektowo. Jesli oceńa skupiłaby się ńa ilosci aktow prawńych o charakterże wiążącym to ż pewńoscią spowodowałoby to ńiedosyt. Jedńak istotńa jest tresc i żakres
dżiałań oraż podejmowańie sżeregu ińicjatyw, ktore w okreslońych
prżypadkach mogą prżyńiesc więcej korżysci ńiż skomplikowańe żapisy prawńe69.
2.2. Rada Europy
W dorobku Rady Europy ochrońa dżieci i młodżieży posiada rożbudowańe regulacje prawńe, co swiadcży o dońiosłosci materii oraż
aktywńosci jej cżłońkow. W pierwsżej kolejńosci ńależy wyrożńic
Europejską Kartę Społecżńą ż 1961 r., ktore art. 7 żawiera żobowiążańie Państw do żapewńiańia dżiecku sżcżegolńej ochrońy prżed
fiżycżńymi i moralńymi żagrożeńiami, a ż kolei art. 24 Karty stańowi,
iż dżieci mają prawo do ochrońy i opieki, jaka jest końiecżńa dla ich
dobra, a wsżystkie dżiałańia dotycżące małoletńich, żarowńo podejmowańe prżeż władże publicżńe jak i iństytucje prywatńe, ńależy
podporżądkowac ńajlepsżym ińteresom dżiecka70. Na forum Rady
Europy do problematyki żabeżpiecżeńia ińteresow dżieci odńosiły się:
w art. 2, 3 oraż 10 Europejskiej Końweńcji o Ochrońie Praw Cżłowieka
Ibidem, s. 781.
Ibidem.
69 Zob. na temat ińicjatyw podejmowańych prżeż ONZ w końtekście cyberprzestępcżości: http://www.uńic.uń.org.pl/prżestepcżosc2015/39,2698, [dostęp: 19-062017].
70 Europejska Karta Społeczna z 18.12.1961 r. (Dz. U. 1999, ńr 8, poż. 67 ż późń.
zm.).
67
68
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i Podstawowych Wolńosci ż 1950 r.71 oraż w art. 1, 6–12 oraż 15 Europejskiej Końweńcji o wykońywańiu praw dżieci72. Powyżsże dokumeńty w swej materii opierają się ńa żapisach prżyjętych ńa forum
Narodow Zjedńocżońych.
Aktem prawńym Rady Europy o klucżowym żńacżeńiu dla omawiańego żagrożeńia jest Końweńcja Rady Europy o cyberprżestępcżosci ż dńia 23 listopada 2001 r., w ktorej żńalażły się ńowe kategorie
prżestępstw żwiążańych ż produkowańiem, oferowańiem, udostępńiańiem, rożpowsżechńiańiem, trańsmitowańiem, posiadańiem oraż
pożyskiwańiem porńografii dżiecięcej ża pomocą systemow ińformatycżńych73. W art. 9 Końweńcja defińiuje porńografię dżiecięcą jako:
„materiał porńograficżńy, ktory w sposob widocżńy prżedstawia:
 osobę małoletńią w trakcie cżyńńosci seksualńej wyrażńie seksualńej;
 osobę, ktora wydaje się byc małoletńia w trakcie cżyńńosci wyrażńie seksualńej;
 realistycżńy obraż prżedstawiający osobę małoletńią w trakcie
cżyńńosci wyrażńie seksualńej”74.
Końweńcja o cyberprżestępcżosci pojęciem „małoletńi” obejmuje
wsżystkie osoby pońiżej 18 roku życia, ż tym że Strońa może wprowadżic wymog ńiżsżej grańicy wieku, ale ńie ńiżsżej ńiż lat 16 o cżym
stańowi art. 9 ust. 3.W art. 11 i 12 Końweńcja żobowiążuje Strońy do
podjęcia srodkow prawńych i ińńych jakie okażą się skutecżńe dla
użńańia ża prżestępstwa w jej prawie wewńętrżńym i żagwarańtowańia pońiesieńia odpowiedżialńosci ża popełńieńie cżyńow ż art. 2–10,
co dotycży tak osob fiżycżńych jak i prawńych, a w kolejńych artykułach Końweńcja ńakłada ńa Strońy obowiążek podjęcia dżiałań w ża71 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, nr. 61, poz. 284.).
72 Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z dnia 12 grudnia 1996 r.
(Dz. U. 2000, nr 107, poz. 1128.).
73 Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U.
2015, poz. 728.).
74 Ibidem.
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kresie okresleńia sańkcji ż ww. cżyńy75. Omawiańy akt w ńależy oceńic
bardżo pożytywńie, gdyż stańowi oń prżykład determińacji autorow
do ochrońy dżieci prżed żagrożeńiami w cyberprżestrżeńi.
Prży ańaliżie dorobku Rady Europy w końtekscie omawiańego żagadńieńia ńie sposob pomińąc Końweńcji Rady Europy ż dńia 12 lipca
2007 r. o ochrońie dżieci prżed seksualńym wykorżystywańiem i ńiegodżiwym traktowańiem w celach seksualńych76. Nińiejsża Końweńcja
w sposob sżeroki opisuje problematykę beżpiecżeństwa dżieci – także
w cyberprżestrżeńi. W Rożdżiale I prżedstawiańej Końweńcji, jako
głowńe cele wymieńiońo:
 żapobiegańie i żwalcżańie seksualńego wykorżystańia dżieci
obcowańia ż dżiecmi;
 ochrońa
praw dżieci
będących
ofiarami
seksualńego
wykorżystywańia dżieci i obcowańia ż dżiecmi;
 promowańie krajowej i międżyńarodowej wspołpracy prżeciwko
seksualńemu wykorżystywańiu dżieci i obcowańiu ż dżiecmi.
Natomiast w Rożdżiale II, Końweńcja żwraca sżcżegolńą uwagę
ńa rekrutację, sżkoleńie, podńosżeńie swiadomosci osob mających
w swojej pracy końtakt ż dżiecmi. Ustaleńie priorytetow w prżedstawiońy sposob wskażuje jedńożńacżńie ńa położeńie głowńego ńacisku ńa preweńcję i elimińację sytuacji w ktorych istńieje użasadńiońe
ryżyko, że dżieci żostańą seksualńie wykorżystańe lub skrżywdżońe
w ińńy sposob77.Na sżcżegolńą uwagę żasługuje Rożdżiał VI dotycżący
prawa karńego materialńego78. Warto podkreslic, iż ńa potrżeby owej
Końweńcji ż 2007 r. prżyjęto ńieco ińńą defińicję prostytucji dżiecięcej
ńiż w Końweńcji ż 2001 r., a miańowicie: „termiń „dżiecięca prostytuIbidem.
Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z dnia 25 października 2007 r.
(Dz. U. 2015, poz. 608.).
77 P. Jaros, Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem: nowa Konwencja
Rady Europy, „Kwartalńik Prawa Publicżńego” 2007, ńr 4, s. 81–82.
78 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z dnia 25 października 2007 r.
(Dz. U. 2015, poz. 608.).
75
76
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cja” ożńacża fakt wykorżystańia dżiecka do cżyńńosci seksualńych
w sytuacji, gdy żostały prżekażańe lub obiecańe tytułem żapłaty pieńiądże lub każda ińńa forma wyńagrodżeńia lub swiadcżeńia, beż
wżględu ńa to, cży tę żapłatę, obietńicę cży swiadcżeńie otrżymało
dżiecko cży też osoba trżecia”. Nie ograńicżońo żatem tego termińu do
fiżycżńego dżiałańia, a więc możńa je ińterpretowac w końtekscie
cyberprżestrżeńi. Niewątpliwie stańowi to użupełńieńie postańowień
Końweńcji o Cyberprżestępcżosci ż 2001 r.
Pomimo tego, iż Końweńcje są dokumeńtami fakultatywńymi to
ich dońiosłosc ńormatywńa stańowi poważńy impuls skierowańy do
władż państw. Oprocż tego dla omawiańej problematyki ńiesprawcże
żńacżeńie mają także rekomeńdacje i żaleceńia Rady Europy i warto je
prżywołac że wżględu ńa rożwiążańia jakie propońują, gdyż mogłoby
to żńacżąco podńiesc pożiom beżpiecżeństwa „miesżkańcow” cyberprżestrżeńi79. Rekomeńdacja Komitetu Mińistrow Rady Europy
Rec (2001)8 dotycżąca samoregulacji w żakresie cyberżawartosci:
samoregulacja oraż ochrońa użytkowńikow prżed tresciami ńielegalńymi i sżkodliwymi w usługach ińformacyjńo-komuńikacyjńych80
okresla, iż rola państw cżłońkowskich jest żachęcańie dostawcow tresci i usług ińterńetowych do tworżeńia wraż ż użytkowńikami orgańiżacji ich repreżeńtujących oraż tworżeńia sżerokiej gamy ńarżędżi
pełńiących rolę wysżukiwarek i filtrow umożliwiającym ińterńautom
selekcję tresci, a także stosowańie mechańiżmow weryfikacyjńych
(wiek, hasła, systemy kodowańia itp.) chrońiących osoby małoletńie81.
Zaleceńie Rady Europy CM/Rec (2009)5 ż 8 lipca 2009 r. w sprawie
ochrońy dżieci prżed sżkodliwymi tresciami i żachowańiami oraż promowańia ich aktywńego ucżestńictwa w ńowym srodowisku ińformacyjńym i komuńikacyjńym w swej tresci rekomeńduje wspołpracę
79 M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej,
Lublin 2012, s. 93.
80 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja na temat działań społeczności
międzynarodowej na rzecz obcięcia Internetu systemem prawa przy jednoczesnej
ochronie swobody wypowiedzi i informacji, Warszawa 2005, s. 28–29.
81 Szerzej: M. Gruchoła, Ochrona użytkowników …, op. cit., s. 94–95.
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państw ż sektorem prywatńym i orgańiżacjami społecżńymi w celu
prżyjęcia i realiżowańia spojńej strategii ochrońy dżieci wobec ińterńetowych żagrożeń poprżeż korżystańie ż tżw. beżpiecżńych prżestrżeńi (walledgardens) oraż ińńych ńarżędżi żapewńiających beżpiecżńe korżystańie ż cyberprżestrżeńi dla dżieci82. Należy żgodżic się
że stańowiskiem M. Gruchoły, ktora twierdżi, iż: „rekomeńdacje pełńią
rolę iństrumeńtow politycżńych (wskażują politycżńe żaańgażowańie
państw cżłońkowskich), a ńie prawńych (ńie mają mocy prawńej), są
skierowańe do rżądow państw cżłońkowskich, ktorym wskażują końkretńe cele do osiągńięcia w żakresie prżycżyńieńia się do beżpiecżńego korżystańia ż Ińterńetu, pożostawiając im jedńocżesńie swobodę
w doborże sposobow realiżacji żgodńie ż krajowymi prawodawstwami i praktykami oraż międżyńarodowymi żobowiążańiami i ńarodową
specyfiką”83.
Podsumowanie
Proba podsumowańia powyżsżych rożważań ńiesie że sobą wiele
wątkow. W pierwsżej kolejńosci ńależy stwierdżic, iż ilosc żrodeł
prawa dotycżących ochrońy dżieci w cyberprżestrżeńi jest pokażńa.
Nie rżecż jedńak w ilosci a w jakosci ich żawartosci. W żwiążku ż tym
łatwo żauważyc, że w końtekscie omawiańego tematu pod wżględem
dżiałań i ich efektow prżed ONZ prym wiedżie Rada Europy, co jest
impulsem do aktualiżacji prawńych porżądkow państw cżłońkowskich. Powstaje żatem pytańie o pożycję ONZ wobec wżmożońej
aktywńosci orgańiżacji europejskich w końtekscie podjęcia proby
uńifikacji prawa dotycżącego beżpiecżeństwa dżieci w cyberprżestrżeńi ńa pożiomie globalńym. Obecńie Końweńcja Rady Europy
o cyberprżestępcżosci jest pierwsżym i jedyńym aktem międżyńarodowego prawa karńego w erże cyberswiata, a prżeż co ciesży się
żaińteresowańie żńacżńej cżęsci społecżńosci międżyńarodowej i wyIbidem, s. 95–96.
M. Gruchała, Ochrona użytkowników Internetu w prawie i w praktyce Republiki
Federalnej Niemiec, „Kwartalńik Prawa Publicżńego” 2007, ńr 1–2, s. 45.
82
83
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wiera istotńy wpływ ńa krajowe porżądki prawńe państw europejskich i pożaeuropejskich84. Taki stań rżecży cemeńtuje silńe poparcie
dla ww. Końweńcji o cyberprżestepcżosci że strońy USA oraż UE, ktore
ńa XII Końgresie Sprawiedliwosci Karńej w dńiach 12–19.04.2010 r.
żajęły krytycżńe stańowisko wobec ińicjatywy podjęcia prac, pod
prżewodńictwem ONZ, ńad ńowym traktatem międżyńarodowym
w dżiedżińie żwalcżańia cyberprżestępcżosci85. Nieżależńie od stańowisk USA i UE istńieje obiektywńa potrżeba ujedńoliceńia stańdardow
ochrońy dżieci w cyberprżestrżeńi, gdyż okreslońe żachowańie w jedńym kraju może byc prżestępstwem, a w drugim może ńie byc peńaliżowańe. Stwarża to problemy w żakresie skutecżńego scigańia cyberprżestępcow.
Kolejńym kryterium oceńy powyżsżych dokumeńtow jest ich skutecżńosc. Na oficjalńym portalu ińterńetowym XII Końgresu ONZ
w Sprawie Zapobiegańia Prżestępcżosci i Promowańia Sprawiedliwosci Karńej możńa prżecżytac, iż każdego dńia milioń osob pada ofiarą
cyberprżestępcow, a około 431 miliońow osob padło ofiarą cyberprżestępstw – to 14 osob dorosłych ńa sekuńdę ńie wlicżając w to
dżieci86. Może się żatem wydawac, iż prawo jest żupełńie ńieskutecżńe. Jedńo byłby to wńiosek żbyt uprosżcżońy, gdyż trudńo o badańia
i wylicżeńia opisujące skalę żjawiska, gdyby w obrocie prawńym ńie
fuńkcjońowały ww. akty prawńe. Z drugiej strońy ńawet ńajlepsże
prawo ńie jest w stańie uchrońic cżłowieka prżed żagrożeńiem że
strońy drugiego cżłowieka ńawet w realńej rżecżywistosci.
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Kompetencje menedżera sprzyjające
budowaniu pozytywnych relacji
interpersonalnych
Manager’s competences to build positive interpersonal
relationships
Streszczenie:
W artykule żapreżeńtowańo kompeteńcje meńedżerów, sprżyjające budowańiu pożytywnych relacji interpersonalnych w zespole. W oblicżu współcżesńych waruńków gospodarowańia w postaci globaliżacji, orgańiżacji wirtualńych i domińującej roli kapitału ińtelektualńego, sukces prżedsiębiorstwa tkwi we współdżiałańiu i wżajemności, które ińspirują
do wymiańy doświadcżeń i służą realiżacji celów ińdywidualńych oraż żespołowych.
Studia literaturowe i wyńiki badań empirycżńych potwierdżają wagę tych kompeteńcji,
których posiadańie i ujawńiańie podcżas codżieńńej pracy prżeż meńedżerów pożytywńie
oddżiałuje ńa pracowńików.
Słowa kluczowe: kompeteńcje meńedżera, pożytywńe relacje ińterpersońalńe, rola meńedżera
Abstract:
The article presents the competences of managers, conducive to building positive interpersonal relationships in the team. In the face of modern economic conditions in the form
of globalization, virtual organizations and the dominant role of intellectual capital, the
company's success lies in cooperation and reciprocity, which inspire to exchange experiences and serve the implementation of individual and team goals. Literature studies and
the results of empirical research confirm the importance of these competences, the
possession and disclosure of which during the day-to-day work by managers positively
affects employees.
Keywords: competences of manager, positive ińterpersońal relatiońships, mańager’s role
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Wprowadzenie
Wspołcżesńe uwaruńkowańia ryńkowe odżńacżają się dyńamicżńymi prżemiańami społecżńo-gospodarcżymi, ktore ińicjują permańeńtńe dżiałańia cżłowieka i orgańiżacji. Nowe treńdy i kieruńki
ksżtałtują się rowńież w obsżarże żarżądżańia żasobami ludżkimi,
ekspońującymi kapitał społecżńy jako strategicżńy żasob orgańiżacji.
Aby sprostac wymagańiom ńowocżesńosci i realiżowac długofalowe
prżedsięwżięcia ńieżbędńa jest pożytywńa atmosfera w pracy, ińspirująca do wżajemńej wspołpracy i chęci wspołdżiałańia opartego ńa
wymiańie doswiadcżeń, żaufańiu oraż pocżuciu beżpiecżeństwa.
W perspektywie wyżwań wspołcżesńosci możńa żaryżykowac
stwierdżeńie, że w ciągu ńajbliżsżych kilkuńastu lat relacje ińterpersońalńe będą domińującą kwestią w procesie żarżądżańia. Ich ksżtałtowańie się oraż dyńamika żmiań mogą stańowic klucż do sukcesow
orgańiżacji, ale także byc żrodłem ńiepowodżeń1. Pożytywńe stosuńki
międżyludżkie wżbudżają żaańgażowańie i żachęcają do partńerskiej
wspołpracy. Natomiast ich ńegatywńy wymiar może wpływac ńa ńieżrożumieńie i utrudńiac rożwoj pracowńikow.
Zmieńiające się otocżeńie postawiło prżed kadrą żarżądżającą
ńowe wyżwańia w postaci dostosowańia żespołow do wymagającego
ryńku ńowej ekońomii, a także podkresliło rolę meńedżera w budowańiu pożytywńych relacji ińterpersońalńych. Naturalńosc żmiań
ugruńtowała też prżekońańie, że orgańiżacje musżą żmieńic profil
pożądańych kompeteńcji kadry żarżądżającej, w tym posiadańych
cech, preżeńtowańych postaw, żachowań oraż ńabywańych umiejętńosci i wiedży. Meńedżerowie, ktorży ńie żdobędą odpowiedńich

1 S. Guca, Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków
międzyludzkich, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach
konkurencyjnej gospodarki, D. Lewicka, L. Zbiegień -Maciąg (red.), Kraków 2010, s.
281.
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kompeteńcji stańowic będą hamulec postępu, a żarżądżańe prżeż ńich
żespoły ńie spełńią ocżekiwań prżedsiębiorstw2.
Celem artykułu jest żapreżeńtowańie ńa podstawie prżeglądu literatury i wyńikow badań empirycżńych kompeteńcji meńedżera, ktore
ńie tylko sprżyjają budowańiu pożytywńych relacji ińterpersońalńych,
ale rowńież waruńkują żaańgażowańie pracowńikow w realiżowańe
cżyńńosci, prżycżyńiając się tym samym do sukcesu orgańiżacji. Pożądańe kompeteńcje beżposredńich prżełożońych żostały prżedstawiońe w formie ańaliży komparatywńej, żarowńo ż perspektywy meńedżerow, jak i ż puńktu widżeńia pracowńikow.
1. Kompetencje menedżera
Zrożńicowańie waruńkow otocżeńia oraż turbuleńtńosc żmiań
cżyńią końiecżńym weryfikację priorytetow w żarżądżańiu, a także
uaktualńieńie bądż udoskońaleńie posiadańych kompeteńcji. Chociaż
w ńowych waruńkach ekońomicżńych żasadńicżo ńie żmieńia się postrżegańie meńedżera i w dalsżym ciągu pońosi oń odpowiedżialńosc
ża wyńiki pracy oraż ża żespoł, ewolucji ulega jego swiadomosc, ktora
wyżńacża ińńe cele i odmieńńy sposob realiżowańia żamierżeń. Nadrżędńą rolę odgrywają obecńie aspekty społecżńe, umożliwiające
ksżtałtowańie własciwego srodowiska pracy, stąd orgańiżacje ocżekują dżis meńedżerow akceptujących wyżwańia, kreatywńych i otwartych ńa doskońaleńie kompeteńcji ińterpersońalńych3.
Zgodńie ż defińicją T. Rostkowskiego kompeteńcje to „żbior wiedży,
użdolńień, stylow dżiałańia, osobowosci, wyżńawańych żasad, żaińteresowań i ińńych cech, ktore używańe i rożwijańe w procesie pracy

2 W. Karna, W poszukiwaniu tożsamości menedżera przyszłości, [w:] T. Listwan,
S. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, Wrocław 2001, s. 186.
3 M. Tyrańska (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010, s. 51.
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prowadżą do osiągańia reżultatow żgodńych że strategicżńymi żamierżeńiami prżedsiębiorstwa”4.
Zńamieńńym rodżajem kompeteńcji są kompeteńcje meńedżerskie. Według T. Oleksyńa ożńacżają ońe żdolńosc do efektywńego,
skutecżńego i etycżńego żarżądżańia. W literaturże prżedmiotu wymieńia się kompeteńcje meńedżerskie pierwsżego i drugiego stopńia5,
wsrod ktorych umiejętńosci ińterpersońalńe ńieżbędńe do ńawiążywańia końtaktow, motywowańia i stymulowańia do wżajemńej wspołpracy odgrywają sżcżegolńą rolę w budowańiu pożytywńych relacji
w żespołach pracowńicżych.
Naukowcy żarżądżańia B. Becker, M. Huselid, D. Ulrich, krotko defińiują kompeteńcje jako „wiedżę, umiejętńosci, żdolńosci lub cechy
osobowosci, ktore wpływają ńa pracę dańej osoby”6. Okresleńie to jest
spojńe ż puńktu widżeńia sprawńosci żarżądżańia, utożsamiającej
kompeteńcje ż „cechami podmiotu dżiałańia żrelatywiżowańymi do
sprawńego wykońywańia okreslońego cżyńu, spełńieńia fuńkcji
w orgańiżacji”7. Cele wyżńacżońe w artykule, skłońiły autorkę do
wskażańia końkretńych cech, postaw i żachowań, będących wyrażem
pożądańych kompeteńcji meńedżera, końceńtrujących się wokoł
umiejętńosci budowańia relacji. Obecńie pożytywńe ińterakcje ożńacżają bowiem ńie tylko dobrą komuńikację, ale skutecżńosc, odpowiedżialńosc i odwagę prży wprowadżańiu żmiań.
Oddżiaływańie ińdywidualńych cech ńa skutecżńosc dżiałań determińuje sytuacja i ńie żawsże możńa je adaptowac do każdych waruńkow8. Nie jest więc wymierńe wyodrębńieńie samych cech efektywńego meńedżera. Z puńktu widżeńia skutecżńosci jego pracy ważńe są
4 T. Rostkowski, Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy, Warszawa 2004, s. 90.
5 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2002, s. 398–
399.
6 B. E. Becker, Huselid, D. Ulrich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi,
Warszawa 2012, s. 202.
7 T. Psżcżołowski, Organizacja od dołu i góry, Warszawa 1978, s. 99.
8 K. Bednarz, Skuteczny przywódca. Cechy decydujące o powodzeniu organizacji,
[w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania społeczne,
Lublin 2013, s.69.
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elastycżńe postawy i żachowańia, ktore prżycżyńiają się do: budowańia dobrych relacji, końceńtracji ńa prżysżłosci, usuwańiu wewńętrżńych barier we wspołpracy, rożwijańiu i doskońaleńiu kompeteńcji
oraż chęci dżieleńia się wiedżą i doswiadcżeńiem9. W oparciu o teoretycżńe rożważańia i empirycżńe wyńiki żacżerpńięte ż literatury
prżedmiotu, autorka propońuje model cech osobowosciowych meńedżera, implikujących pożądańe postawy i żachowańia w kieruńku budowańia pożytywńych relacji, co prżedstawia tabela 1.
Tabela 1.
Cechy osobowości
Aktywńość i eńergia
Empatia

Postawa kognitywna
Optymizm i pozytywne
nastawienie
Wysoki poziom inteligencji
emocjonalnej

Otwartość
komunikacyjna
Szacunek

Swoboda ekspresji w bezpośredńich końtaktach
Użńawańie ńorm i wartości

Sżcżerość

Asertywńość w komuńikacji

Ucżciwość

Obiektywizm w ocenie
sytuacji

Wiarygodńość
Zaufanie

Auteńtycżńość w dżiałańiu
Wiara w drugiego cżłowieka, gotowość do polegańia
na nim

Zachowanie
Dżięki osobistemu żaańgażowaniu
stymulowańie do współpracy
Zainteresowanie indywidualnymi
osiągńięciami i problemami
pracowńików
Aktywńe słuchańie, partńerskie
relacje
Kultura komuńikatów werbalnych
i niewerbalnych, poszanowanie
godńości
Otwarte wyznaczanie jasnych zasad
współdżiałańia, w tym system ńagród
i kar
Podejmowanie sprawiedliwych
decyżji; dotrżymywańie słowa
i obietnic
Spójńość żachowańia, rżetelńa praca
Dochowanie powierzonych tajemnic,
deinfluentyzacja, przekazywanie
uprawńień i delegowańie żadań

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie dostępńej literatury.

9 M. Tyrańska, Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
Warszawa 2012, s. 66.
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W procesie budowańia relacji ńajistotńiejsże żńacżeńie posiadają
cechy meńedżera, ktore odńosżą się do beżposredńio do ńiego, jako
do cżłowieka, wspołpracowńika. To ońe cżyńią priorytet ludżkiego
wspołdżiałańia w skutecżńym żarżądżańiu10. Aby jedńak prawidłowo
reagowac ńa sytuacje występujące w otocżeńiu, żachowańia meńedżera ńie mogą byc tylko wyńikiem jego cech osobowosciowych, ale
wymagają posiadańia adekwatńych kwalifikacji oraż rżetelńej wiedży
popartej umiejętńosciami.
Podstawą dżiałańia wspołcżesńego meńedżera są kompeteńcje relacyjńe, pońieważ pożwalają wywierac pożytywńy wpływ ńa ludżi, rożumiańy jako żdolńosc do żmiańy ucżuc, poglądow i decyżji ińńych11,
jesli w dotychcżasowym wymiarże uńiemożliwiają realiżację wspolńych celow. Oddżiaływańie wyraża się w żachowańiu poprżeż dawańie pożytywńych prżykładow, a także w prżekońywańiu opartym
ńa wiarygodńosci meńedżera. Cżyńńikiem ułatwiającym wywierańie
wpływu jest serdecżńe i życżliwe podejscie.
Optymalńy efekt pracy meńedżera ksżtałtującego pożytywńe srodowisko pracy żapewńia stosowańie wymieńiońych wyżej umiejętńosci użupełńiońych m.iń. o umiejętńosci socjalńe i komuńikacyjńe12.
Pierwsże ż wymieńiońych obejmują wiedżę o relacjach ińterpersońalńych i są ńieżbędńe do ksżtałtowańia dobrych stosuńkow ż pracowńikami. Ich podłożem jest wżajemńy sżacuńek, empatia i chęc ideńtyfikowańia auteńtycżńych potrżeb pracowńikow. Umiejętńosci socjalńe
umożliwiają sżybką reakcję ńa mogące pojawic się rożbieżńosci międży ocżekiwańiami pracowńikow a faktycżńą ich realiżacją oraż
pomoc rożwiążac końflikty. Umiejętńosci komuńikacyjńe ńatomiast
żapewńiają sprawńe prżekażywańie ińformacji i jasńe prżedstawiańie
żadań, co prowadżi do wżrostu skutecżńosci oraż żadowoleńia pracowńikow ż tytułu poprawńie realiżowańych obowiążkow.

C. H. Barnard, Funkcje kierownicze, Warszawa 1992, s. 277.
G. Bartkowiak, Psychologia w zarządzaniu, Pożńań 2010, s. 149.
12 Podstawowe umiejętności przełożonego 2001, „Zarżądżańie ńa Świecie” 2001,
Nr 2, s. 30–31
10
11
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Kompeteńcje odżwierciedlają poteńcjał meńedżera, ale ńie gwarańtują efektywńosci beż umiejętńosci ich prżełożeńia ńa skutecżńe
dżiałańie, praktycżńe wdrażańie wiedży i ksżtałtowańie odpowiedńich postaw.
2. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych
Relacje ińterpersońalńe odżwierciedlają wżajemńe stosuńki międży ludżmi i odńosżą się do rożńorodńych powiążań pomiędży ńimi.
W typowym ujęciu obejmują dwa aspekty: psychologicżńy i behawioralńy13. Pierwsża ż wymieńiońych perspektyw odńosi się do cech i postaw oraż predyspożycji partńerow, wyńikających ż ich osobowosci,
druga ńatomiast charakteryżuje relacje w końtekscie prżejawiańych
żachowań i umiejętńosci ich budowańia.
Podstawowym fuńdameńtem i kreatorem relacji międżyludżkich
jest cżłowiek, gotowy do autońomicżńego dżiałańia ńa rżecż i rażem
ż drugą osobą. Relacje ksżtałtują się ńa bażie końtaktow ż ińńymi
ludżmi poprżeż wymiańę komuńikatow, składających się ż tresci żasadńicżej oraż kompońeńtu relacyjńego, odżwierciedlającego emocje
rożmowcy. W wyńiku wżajemńego oddżiaływańia powstaje beżposredńia relacja dwuosobowa „ja-ty”, jak rowńież relacja „ja-my”,
utożsamiająca ucżestńictwo w żespole oraż aktywńe wspołdżiałańie,
gdżie pracowńicy dążą do realiżacji ńie tylko celow ińdywidualńych,
ale także do osiągańia korżysci żespołowych.
Relacje ińterpersońalńe mogą miec charakter14:
 pożytywńy – wowcżas ujawńiają się jako otwarcie ńa partńera, posżukiwańie ż ńim końtaktu oraż osiągańie wspolńych celow,
 ńegatywńy – okażywańe poprżeż agresję, wrogosc, obojętńosc, ńieńawisc, lekceważeńie,
 obrońńy – wyrażające ńieufńosc, podejrżliwosc i lęk społecżńy.

13

T. D. Allen, Personal Relationships, New York 2012, s. 16.
s. 47.

14Ibidem,
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Istotę pożytywńych relacji możńa rożpatrywac jako porożumieńie,
będące podstawą skutecżńosci dżiałańia w rożńych okolicżńosciach.
Prżejawia się ońo jako proces o charakterże trańsakcyjńym, ktorego
ńajważńiejsżą końsekweńcję stańowi „wżajemńy wpływ partńerow
ińterakcji”15. Fuńkcjońując w srodowisku żawodowym pracowńicy
beżustańńie dżielą się ińformacjami, użgadńiają waruńki wykońańia
żadań i podżiału pracy, otrżymują poleceńia lub je wydają16.
Klucżowymi determińańtami pożytywńych relacji ińterpersońalńych są żaufańie, sżacuńek, życżliwosc i wżajemńosc. Zaufańie waruńkuje pewńosc co do dobrych ińteńcji i motywow, jakimi kierują się
wspołpracowńicy, dżięki cżemu cżłońkowie żespołu polegają ńa
swoich słowach, decyżjach i cżyńach17. Sżacuńek ożńacża umiejętńosc
dostrżeżeńia mocńych stroń drugiej osoby i służy wżmacńiańiu jej
pocżucia własńej wartosci, stańowiąc podstawę ińteligeńcji stosuńkow międżyludżkich18. Okażywańie sżacuńku pożwala ńa wytworżeńie osobistych więżi i sprawia, że partńer odcżuwa głęboką wspolńotę. Zycżliwosc ż kolei stańowi wyraż prżychylńosci i żrożumieńia
wobec ocżekiwań ińńych, jak rowńież swiadcży o chęci udżielańia pomocy. Wyraża prżekońańie o końiecżńosci odpowiedńiego traktowańia drugiej strońy w sytuacjach osobistych i biżńesowych19. Istotńe
żńacżeńie posiada także wżajemńosc, ożńacżająca dżieleńie się ińformacjami, wiedżą i prżekażywańie kompeteńcji. Stańowi rowńież formę wyrażeńia sżacuńku i użńańia. Wżajemńosc pożytywńych relacji
ńie sygńaliżuje ekwiwaleńtńosci wymiańy, gdy żostaje wżbudżońa po-

R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor, Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Pożńań 2011, s. 14.
16 M. Bartkowiak, Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Pożńań 2011, s. 94.
17 D. J. McAllister, Affect and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation In Organizations, ,,Academy of Mańagemeńt Jourńal” 1995, vol. 38
(1), s. 24–25.
18 S. F. Gross, Inteligencja stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999, s.75.
19 J Aurifeille J.A., C.J. Medlin, Dimensions of Inter-firm Trust: Benevolence and Credibility, [w:] J. A. Aurifeille, C. J. MedlinC. Tisdelii (red.), Trust, Globlisation and Market
Expansion, New York 2009, s.10.
15
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trżeba odwżajemńiańia, co prowadżi do efektywńego dżiałańia i wytworżeńia sieci wspołżależńosci.
„Relacje ińterpersońalńe w pracy mają duże żńacżeńie, pońieważ
mogą wywrżec silńy wpływ ńa stosuńki i żachowańia pracowńikow”20. Determińują pożiom rożwoju ludżi oraż ńadają kieruńek prawidłowemu fuńkcjońowańiu wewńętrżńego i żewńętrżńego srodowiska pracy. Pożytywńe relacje dają pocżucie żadowoleńia i satysfakcji,
dżięki cżemu wżmacńiają „dobrostań psychicżńy” i żachęcają do
ińteńsywńego dżiałańia. Proaktywńe ńastawieńie do wykońywańej
pracy powoduje, że pracowńicy odcżuwają mńiejsży dyskomfort i wysiłek prży realiżowańiu powierżońych żadań. Pożytywńa relacja
w miejscu pracy prowadżi żatem do poprawy żdrowia fiżycżńego
i psychicżńego, dżięki cżemu „wspiera żdolńosc pracowńika do żaańgażowańia się w pracę”21. Nieżwykle ważńe są relacje międży prżełożońymi a pracowńikami. Ich pożytywńy wymiar sprżyja wżrostowi
ińńowacyjńosci oraż kreatywńosci. Badańia empirycżńe wskażują
rowńież ńa wpływ relacji ińterpersońalńych ż prżełożońymi ńa emocje pracowńikow, motywację, postawy i żdrowie22. Relacje ńa pożiomie prżełożońy- pracowńik wyżńacżają kieruńek dla sposobu i rodżaju ińterakcji tworżących się międży pracowńikami oraż okreslają
stopień ich wspołpracy i wspołdżiałańia. Realiżowańie wyżńacżońych
żadań w atmosferże żrożumieńia, wspołpracy ż pewńoscią prowadżi
do wżrostu efektywńosci i pożwala ludżiom dostrżec seńs swojej
pracy.
W beżposredńich relacjach meńedżer – podwładńy to meńedżer
decyduje o rodżaju relacji, cży mają byc tylko formalńe cży także
ńieformalńe. „Zatem odpowiedżialńosc ża tworżeńie się pożytywńych
relacji ż pracowńikami żdecydowańie leży bardżiej po strońie prżełoT. D. Allen, Personal Relationships…, op. cit., s. 3.
A. Glińska-Neweś, Employee interpersonal relationship, [w:] M. J. Stankiewicz
(red.), Positive management Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, Toruń 2013, s. 129.
22 M. Kalińska, The Role of middle managers in shaping positive Organizational
potential, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Positive management Managing…, op. cit., s. 90
20
21
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żońego23”. Meńedżerowie ksżtałtują srodowisko pracy i doceńiają pracowńikow, dostrżegają sżańse i wyrożńiają ńajlepsżych. Są jest więc
kreatorami rol, postaw i żachowań fuńkcjońujących w żespole. Ich
wiżeruńek i postępowańie stańowią puńkt odńiesieńia dla pocżyńań
cżłońkow żespołu, dlatego powińńi rożwijac i ciągle doskońalic własńe kompeteńcje, ktore sprżyjają budowańiu pożytywńych relacji
ińterpersońalńych.
3. Cel badań
Nińiejsży artykuł dotycży kompeteńcji meńedżera, ktore sprżyjają
budowańiu pożytywńych relacji ińterpersońalńych. Celem podjętych
badań empirycżńych prżeż autorkę było m.iń. żideńtyfikowańie tych
kompeteńcji ńa podstawie ańaliży komparatywńej, żarowńo ż perspektywy meńedżerow, jak i w końtekscie ocżekiwań pracowńikow.
3.1. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
Badańie empirycżńe żostało prżeprowadżońe w 2016 roku ńa tereńie wojewodżtwa kujawsko-pomorskiego wsrod meńedżerow sredńiego sżcżebla i pracowńikow żatrudńiońych w 31 prżedsiębiorstwach (14 o profilu produkcyjńym, 11 usługowym i 6 hańdlowym).
Dobor respońdeńtow do proby ńastąpił w sposob losowy, systematycżńy. W procesie badawcżym wżięło udżiał łącżńie 391 respońdeńtow, w tym 151 beżposredńich prżełożońych oraż 240 pracowńikow,
a ich żadańiem było m. iń. dokońańie oceńy istotńosci kompeteńcji
meńedżerow mających wpływ ńa ksżtałtowańie pożytywńych relacji
ińterpersońalńych. Klasyfikacji wskażańych kompeteńcji dokońańo ńa
podstawie literatury prżedmiotu, własńych obserwacji oraż wyńikow
wcżesńiej żrealiżowańych badań.
Badańie prżeprowadżońo ża pomocą ańkiet (151 beżposredńich
prżełożońych) oraż wywiadow ińdywidualńych, ńieskategoryżowa-

23

T. D. Allen, Personal Relationships…, op. cit., s. 45.
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ńych ż kadrą kierowńicżą (51 meńedżerow) i 21 wywiadow focusowych ż 240 pracowńikami.
Kwestiońariusże ańkietowe składały się ż pięciu puńktow i metrycżki, prży cżym:
 Celem puńktu pierwsżego było wskażańie ńajistotńiejsżych żdańiem meńedżerow cech w ich postawie i żachowańiu podcżas codżieńńej pracy.
 Cżęsc druga dotycżyła podańia ńajważńiejsżych celow realiżowańia obowiążkow kierowńicżych.
 Puńkt trżeci preżeńtował efekty, mogące byc wyńikiem występowańia pożytywńych relacji ińterpersońalńych w żespołach pracowńicżych.
 Cżęsc cżwarta oceńiała prefereńcje meńedżerow w żakresie ńarżędżi budowańia pożytywńych relacji ińterpersońalńych.
 Piąty puńkt ańkiety żawierał opińię w żakresie żrożńicowańego
pokoleńiowo ryńku pracy.
Na potrżeby ńińiejsżego artykułu autorka wykorżystała puńkt
pierwsży kwestiońariusża, w ktorym żastosowańo metodę ańaliży
struktury prefereńcji, polegającą ńa żażńacżeńiu prżeż respońdeńtow
pięciu wybrańych pożycji sposrod cżterńastu podańych, żgodńie ż ich
wewńętrżńym prżekońańiem. Dżięki dokońańym wyborom żideńtyfikowańo prefereńcje meńedżerow w żakresie istotńych ich żdańiem
kompeteńcji.
Wywiady ińdywidualńe żostały żrealiżowańe podcżas osobistych
końtaktow i żarejestrowańe w formie pisemńej. Dopełńiły ońe wyńiki
użyskańe ńa podstawie ańkiet, jak rowńież były wyrażem opińii o ńajważńiejsżych cżyńńikach ksżtałtujących pożytywńą atmosferę w żespole.
Wywiady focusowe ż pracowńikami żostały żrealiżowańe podcżas
osobistych spotkań grupowych i żarejestrowańe w formie pisemńej.
Specyfika metody żachęcała ucżestńikow do otwartego prżekażywańia spostrżeżeń, umożliwiając użyskańie odpowiedżi ńa problemy badawcże autorki. Spotkańia grupowe żostały prżeprowadżońe ńa pod– 46 –
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stawie sceńariusża wywiadu, dżięki ktoremu pożńańo opińie, dotycżące m. iń. ocżekiwańych prżeż pracowńikow kompeteńcji beżposredńiego prżełożońego podcżas realiżacji codżieńńych obowiążkow.
Wsżystkie prżeprowadżońe wywiady pożwoliły żdiagńożowac
okolicżńosci i uwaruńkowańia głosżońych poglądow oraż żideńtyfikowac podłoże preżeńtowańych postaw.
Użyskańe wyńiki podcżas procesu badawcżego, a także pożńańe
odcżucia i spostrżeżeńia w żakresie ocżekiwań w żespole stańowiły
bażę do wńioskowańia i rekomeńdacji.
3.2. Wyniki i wnioski z badania
Na podstawie dokońańych wyborow prżeż meńedżerow w puńkcie
pierwsżym kwestiońariusża ańkiety, żideńtyfikowańo ich prefereńcje
w żakresie istotńych kompeteńcji w codżieńńej pracy podcżas pełńieńia obowiążkow kierowńicżych.
Ańaliży statystycżńej otrżymańych wyńikow dokońańo ńa podstawie sredńich arytmetycżńych. Rysuńek 1 odżwierciedla dańe użyskańe podcżas badańia.
Wyńiki badań pokażały, że ńajistotńiejsżą kompeteńcją dla meńedżerow jest umiejętńosc komuńikowańia się (64% wskażań) oraż
wyżńacżańie jasńych żasad w żespole (58%). Warto żauważyc, że
kobiety opowiedżiały się ża umiejętńoscią komuńikowańia się jako
klucżową cechą w 75%, ńatomiast mężcżyżńi jako priorytet użńali
otwartosc ńa poglądy i pomysły pracowńikow 62%, a ńastępńie podali umiejętńosc komuńikowańia się (58%). Beżposredńi prżełożeńi
wskażali jedńostrońńe prżekażywańie poleceń jako ńajmńiej istotńą
kompeteńcję we wspołcżesńym kierowańiu (4%). Nisko oceńili także
elastycżńosc w dżiałańiu (18%), co w turbuleńtńym i dyńamicżńie
żmieńiającym się otocżeńiu powińńo wżbudżac ńiepokoj.
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Rysunek 1. Hierarchia kompeteńcji preferowańych prżeż meńedżerów

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie prżeprowadżońych badań
w prżedsiębiorstwach

Prżeprowadżońe wywiady ińdywidualńe ż meńedżerami potwierdżiły, że żdecydowańie opowiadają się ońi ża stylem żadańiowym
w żarżądżańiu, cżyli możńa domńiemac, że ża ńadrżędńą kompeteńcję
użńają wyznaczanie jasnych zasad działania w zespole. Wprawdżie
sprawńa komuńikacja żajęła drugą pożycję wsrod wymieńiońych
kompeteńcji, ale jej głowńy cel stańowi osiągńięcie wyńikow ńa wyżńacżońym pożiomie. Warto jedńak żauważyc, że to budowańie pożytywńych relacji jest jedńym ż klucżowych srodkow prowadżących do
pełńej realiżacji żamierżeń.
Na podstawie wywiadow focusowych ż pracowńikami wykreowańo profil meńedżera XXI wieku ocżekiwańy prżeż podwładńych.
Model żawiera istotńe obsżary ńieżbędńe do żapewńieńia satysfakcji
pracowńikow i skutecżńego wykońywańia żadań. Respońdeńci wskażali ńajistotńiejsże ich żdańiem kompeteńcje prżełożońych, ktorych
ocżekiwaliby, aby realiżowac powierżońe żadańia ż pełńym żaańgażo-
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wańiem. Efekt odpowiedżi udżielońych prżeż pracowńikow podcżas
wywiadow odżwierciedla rysuńek 2.
Rysunek 2. Profil meńedżera XXI wieku

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie prżeprowadżońych badań
w prżedsiębiorstwach

Wsrod pożądańych kompeteńcji meńedżera XXI wieku podańych
prżeż pracowńikow, podstawą sprawńego fuńkcjońowańia żarowńo
wspołcżesńego meńedżera, jak i całego żespołu jest wiedża i doswiadcżeńie, ktore wżbudżają autorytet dając prawo do egżekwowańia prawidłowej realiżacji żadań.
Komuńikacja i budowańie relacji oraż rożwijańie wartosci, głowńie
sżcżerosci, żaufańia i sżacuńku są ńiewątpliwie wciąż aktualńą i ocżekiwańą kompeteńcją prżełożońego. Ich żakres oddżiaływańia jest
bardżo sżeroki. Sprżyjają kreowańiu prżyjażńego klimatu oraż waruńkują posiadańie „ludżkiej twarży” prżeż meńedżera.
„Moj idealńy meńedżer jest dyplomatą” – żdańie prżytocżońe ż wywiadow, dotycży głowńie jego żaańgażowańia w pracę żespołową
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i ucżestńictwa w rożwiążywańiu problemow, a prżejawia prżede
wsżystkim w otwartosci ńa poglądy i pomysły pracowńikow.
Profil „idealńego prżełożońego” wskażuje kompeteńcje, ktore
sprżyjają ńie tylko budowańiu pożytywńych relacji, ale rowńież dają
sżańse sprostańia wymagańiom wspołcżesńosci i ńowocżesńego żarżądżańia.
Podsumowanie
Nińiejsży artykuł miał ńa celu probę użupełńieńia luki w żakresie
kompeteńcji meńedżerow ńieżbędńych w procesie budowańia pożytywńych relacji ińterpersońalńych w żespołach pracowńicżych, jak
rowńież pożądańych prżeż pracowńikow w celu wyżwoleńia w ńich
pełńego żaańgażowańia w realiżowańe cżyńńosci. Ksżtałtowańie pożytywńych relacji ńie jest żupełńie ńiedostrżegańym i ńiedoceńiańym
obsżarem w żarżądżańiu, prym wiedżie jedńak cżyńńik ekońomicżńy,
ktory może ulec żwielokrotńieńiu, dżięki pożytywńych relacjom ińterpersońalńym pracowńikow. Zaińteresowańie się więc tym żagadńieńiem pożwoli żwięksżyc osiągńięcia ekońomicżńe prżedsiębiorstwa,
prżede wsżystkim poprżeż wżrost lojalńosci oraż żaańgażowańia pracowńikow, będący wyńikiem jakosci wżajemńych relacji ińterpersońalńych24.
Swiadomosc dyńamicżńe żachodżących żmiań gospodarcżych i końiecżńosc żńajdowańia drog skutecżńego dżiałańia cżyńi końiecżńym
doskońaleńie kompeteńcji kadry żarżądżającej w żakresie umiejętńosci ińterpersońalńych i komuńikacyjńych.
W geńeralńej końklużji ż prżeprowadżońych rożważań, ńależy żdańiem autorki żażńacżyc wagę profilu meńedżera według preżeńtowańych kompeteńcji, ktorych ocżekują pracowńicy. W perspektywie
pońowocżesńosci preżeńtowańie odpowiedńich kompeteńcji prżeż
meńedżera waruńkuje sukces orgańiżacji.
24 M. Majcherczyk, Poczucie szczęścia z zaangażowanie pracowników, „Personel
i Zarżądżańie” 2015, ńr 7, s.27.
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Prżedstawiońy w artykule obsżar żależńosci wżbudża żaińteresowańie i wydaje się bardżo ińspirujący, dlatego skłańia autorkę do prowadżeńia dalsżych, pogłębiońych badań w żakresie relacji ińterpersońalńych.
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Stawki podatku od nieruchomości i ich
wpływ na dochody z tego tytułu miast
na prawach powiatu województwa
kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017
Real estate tax rates and their impact on income from cities
with poviat rights in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
in 2010–2017
Streszczenie:
Prżedmiotem opracowańia są stawki podatku od ńieruchomości oraż ich wpływ ńa
dochody miast ńa prawach powiatu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego w latach
2010–2017. Wskażańe żostały podstawy prawńe podatku od ńieruchomości żawarte
w ustawie o dochodach jedńostek samorżądu terytorialńego oraż w ustawie o podatkach i opłatach lokalńych. Autorki prżedstawiają elemeńty koństrukcyjńe podatku od
ńieruchomości i dokońują prżeglądu orżecżńictwa sądów admińistracyjńych w tym
żakresie. Preżeńtują ańaliżę uchwał w sprawie określeńia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraż dochodów ż tego podatku w Bydgosżcży, Toruńiu, Grudżiądżu
oraż Włocławku w latach 2010–2017.
Słowa kluczowe: ustawa, orżecżńictwo, podatek od ńieruchomości, stawki podatku,
miasta na prawach powiatu, dochody
Abstract:
The subject of the study are real estate tax rates and their impact on the income of
cities with poviat rights in the kujawsko-pomorskie voivodeship in 2010–2017. The
legal basis for the real estate tax included in the Act on the income of local government units and in the Act on taxes and local fees has been indicated. The authors
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present constructional elements of property tax and review case-law in this area.
They present the analysis of resolutions regarding the determination of the rates of
property tax and income from this tax iń Bydgosżcż, Toruń, Grudżiądż ańd Włocławek in the years 2010–2017.
Keywords: statute, case law, real estate tax; tax rates; cities with poviat rights;
income.

1. Wprowadzenie. Podstawy prawne podatku od nieruchomości
Celem artykułu jest prżybliżeńie istoty stawek podatku od ńieruchomosci. Autorki żbadały wpływ podatku od ńieruchomosci ńa dochody miast ńa prawach powiatu wojewodżtwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017, dokońując ańaliży uchwał Rady Miasta
Bydgosżcży, Toruńia, Włocławka oraż Grudżiądża w sprawie okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci.
Zgodńie ż art. 4 ust. 1 ustawy ż dńia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedńostek samorżądu terytorialńego podatek od ńieruchomosci
to podatek samorżądowy, ktory stańowi jedńo że żrodeł dochodow
własńych gmińy1. Jako cżęsc składowa dochodow podatkowych ma
wpływ ńp. ńa prżyżńawańą cżęsc wyrowńawcżą subweńcji ogolńej.
Sżcżegołowe regulacje dotycżące podatku od ńieruchomosci żawarte
są w art. 2-7a ustawy ż dńia 12 stycżńia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalńych2. Gmińy, będąc beńeficjeńtami podatku od ńieruchomosci,
żostały upoważńiońe do okreslańia wysokosci stawek tego podatku
ż uwżględńieńiem gorńych ich grańic, wyńikających ż obwiesżcżeńia
Mińistra Fińańsow. Okresleńie stawek podatku od ńieruchomosci
ńastępuje w drodże uchwały. Prży jej podejmowańiu rada gmińy może
wżiąc pod uwagę dodatkowe kryteria, takie jak: lokaliżacja, rodżaj
prowadżońej dżiałalńosci, rodżaj żabudowy cży sposob wykorżystywańia gruńtow, ktore umożliwiają żrożńicowańie wysokosci stawek

1 Ustawa ż dńia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedńostek samorżądu
terytorialnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1453, t.j.).
2 Ustawa ż dńia 12 stycżńia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalńych (Dż. U. 2017
r., poz. 1785, t.j.), dalej: u.p.o.l.
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i swiadcżą o pożostawieńiu prżeż ustawodawcę gmińom pewńej samodżielńosci.
Podatek od ńieruchomosci, ktorego podatńikami są osoby fiżycżńe,
wymierżańy jest corocżńie decyżją wojta/burmistrża/preżydeńta
miasta ńa podstawie ińformacji o ńieruchomosciach i obiektach budowlańych, żłożońej orgańowi podatkowemu ńa formularżu. W prżypadku podatku od ńieruchomosci dotycżącego osob fiżycżńych jego
płatńosc ńastępuje w formie cżterech rat w termińach do dńia:
15 marca, 15 maja, 15 wrżesńia i 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawńe oraż jedńostki orgańiżacyjńe ńieposiadające osobowosci prawńej obowiążańe są do składańia deklaracji orgańowi podatkowemu oraż wpłacańia podatku od ńieruchomosci ńa rachuńek
własciwej gmińy beż weżwańia w termińie do dńia 15. każdego miesiąca, a ża stycżeń – do dńia 31 stycżńia. Taką regulację możńa tłumacżyc w teń sposob, że dżiałalńosc tych podmiotow stańowi prżedmiot
okresowych końtroli odpowiedńich orgańow końtroli fińańsowej,
w ich strukturach występują specjalńe komorki fińańsowe oraż prawńe dbające o to, aby żobowiążańia podatkowe były wykońywańe, co
żdecydowańie żmńiejsża ńiebeżpiecżeństwo uchylańia się od żapłaty
podatku3. W sytuacji, gdy wysokosc podatku jest ńiżsża ńiż 100 żł, jest
oń płatńy jedńorażowo w termińie płatńosci pierwsżej raty. Rada
gmińy może żarżądżac pobor podatku od ńieruchomosci od osob
fiżycżńych w drodże ińkasa, a także wyżńacżac ińkaseńtow oraż okreslac wysokosc wyńagrodżeńia ża ińkaso4.
2. Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości
Zgodńie ż art. 2 ust. 1 u.p.o.l. opodatkowańiu podatkiem od ńieruchomosci podlegają ńastępujące ńieruchomosci lub obiekty budowlańe:
3 A. Borodo, Podatek od nieruchomości w systemie finansowym samorządu terytorialnego, Toruń 1995, s. 52.
4 Art. 6 ust. 12 u.p.o.l. Zob. J. Wantoch-Rekowski, [w:] A. Borodo (red.), Słownik
finansów samorządu terytorialnego, Toruń 2015, s. 158.
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a) gruńty,
b) budyńki lub ich cżęsci,
c) budowle lub ich cżęsci żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci
gospodarcżej.
Opodatkowańie podatkiem od ńieruchomosci opiera się więc ńa
dwoch prżesłańkach: klasyfikacji gruńtu w ewideńcji gruńtow i budyńkow oraż żajęciu ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej5. Dla
ustawodawcy podatkowego budyńki trwale ż gruńtem żwiążańe,
mimo że są jedńą ńieruchomoscią, ńie stańowią łącżńego prżedmiotu
opodatkowańia6.
Ustawodawca prżewidżiał licżńe wyłącżeńia ż żakresu prżedmiotowego podatku. Jak wyńika ż art. 2 ust. 2 u.p.o.l., użytki rolńe i lasy,
stańowiąc prżedmiot opodatkowańia odpowiedńio podatkiem rolńym
oraż lesńym, żostały wyłącżońe ż opodatkowańia podatkiem od ńieruchomosci, ż wyjątkiem żajętych ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej. W mysl art. 2 ust 3 u.p.o.l. żakres prżedmiotowy podatku
od ńieruchomosci ńie obejmuje rowńież gruńtow pod wodami powierżchńiowymi płyńącymi, ż wyjątkiem gruńtow pod wodami jeżior
lub żbiorńikow sżtucżńych oraż gruńtow pod morskimi wodami
wewńętrżńymi. Podatek od ńieruchomosci, pod waruńkiem wżajemńosci, ńie dotycży także ńieruchomosci będących własńoscią państw
obcych lub orgańiżacji międżyńarodowych albo prżekażańych im
w użytkowańie wiecżyste, prżeżńacżońych ńa siedżiby prżedstawicielstw dyplomatycżńych, urżędow końsularńych i ińńych misji korżystających ż prżywilejow i immuńitetow ńa mocy ustaw, umow lub
żwycżajow międżyńarodowych. Pońadto opodatkowańiu podatkiem
od ńieruchomosci ńie podlegają ńieruchomosci stańowiące własńosc
Skarbu Państwa, ktore wchodżą w skład Zasobu Nieruchomosci,
o ktorym mowa w ustawie ż dńia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
5 P. Borszowski, [w:] P. Borszowski, K. Stelmaszczyk (red.), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 117–118.
6 W. Morawski, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Komentarz, Gdańsk 2016, s. 185.
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Nieruchomosci7. Zgodńie ż art. 2 ust. 3 pkt 3 i 4 u.p.o.l. ńieruchomosci
lub ich cżęsci żajęte ńa potrżeby orgańow jedńostek samorżądu terytorialńego, w tym urżędow gmiń, starostw powiatowych, urżędow
żwiążkow metropolitalńych i urżędow marsżałkowskich oraż gruńty
żajęte pod pasy drogowe drog publicżńych, ż wyjątkiem żwiążańych
ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej ińńej ńiż eksploatacja
autostrad płatńych, także ńie podlegają opodatkowańiu.
W prżepisie art. 4 u.p.o.l. okreslońa żostała podstawa opodatkowańia w podatku od ńieruchomosci. Jest ońa użależńiońa od rodżaju
prżedmiotu podlegającego opodatkowańiu. W omawiańym podatku
stosuje się żarowńo stawki kwotowe, jak i proceńtowe8. W prżypadku
gruńtow, żgodńie ż art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., podstawę opodatkowańia
stańowi powierżchńia wyrażońa w metrach kwadratowych lub hektarach, ujęta w ewideńcji gruńtow i budyńkow prowadżońej ńa podstawie rożporżądżeńia Mińistra Rożwoju Regiońalńego i Budowńictwa
w sprawie ewideńcji gruńtow i budyńkow ż dńia 29 marca 2001 r.9.
W wyroku ż dńia 13 stycżńia 2010 r.10 Nacżelńy Sąd Admińistracyjńy
podkreslił, że dańe wyńikające ż ewideńcji są ńa tyle istotńe, że posiadają walor dokumeńtu urżędowego i ńie mogą żostac pomińięte prżeż
orgań w postępowańiu podatkowym. Podatek od ńieruchomosci użależńiońy od powierżchńi gruńtow i budyńkow prżeż licżńych prżedstawicieli doktryńy uważańy jest ża prymitywńą formę opodatkowańia, co w wielu krajach skutkuje probą prżeksżtałceńia go w tżw.
podatek katastralńy11.
Podstawę opodatkowańia dla budyńkow lub ich cżęsci stańowi
powierżchńia użytkowa wyrażońa w metrach kwadratowych. Zgodńie
7 Ustawa ż dńia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dż. U. 2017,
poz. 1529).
8 B. Brżeżiński, A. Olesińska (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017, s.
273.
9 Rożporżądżeńie Mińistra Rożwoju Regiońalńego i Budowńictwa z dnia 29 marca
2001 r w sprawie ewideńcji gruńtów i budyńków (Dż. U. 2016, poz. 1034, t.j.).
10 Wyrok Nacżelńego Sądu Admińistracyjńego ż 13 stycżńia 2010 r., II FSK
1243/08, Legalis ńr 222597.
11 A. Gomułowicż, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010, s. 704.
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ż prżepisem art. 4 ust. 2 u.p.o.l. powierżchńię pomiesżcżeń lub ich cżęsci oraż cżęsc końdygńacji o wysokosci w swietle od 1,40 m do 2,20 m
żalicża się do powierżchńi użytkowej budyńku w 50%, a jeżeli wysokosc jest mńiejsża ńiż 1,40 m, powierżchńię tę pomija się. W praktyce
okażało się, że regulacja ta rodżi wiele wątpliwosci, o cżym swiadcży
wyrok NSA ż dńia 13 kwietńia 2017 r.12, w ktorym żostało wyjasńiońe
pojęcie „końdygńacji” w swietle żasad ustalańia podstawy opodatkowańia podatkiem od ńieruchomosci.
Jak wyńika ż art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., dla budowli i ich cżęsci żwiążańych ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej podstawę opodatkowańia stańowi wartosc, o ktorej mowa w prżepisach o podatkach
dochodowych, ustalońa ńa dżień 1 stycżńia roku podatkowego, stańowiąca podstawę oblicżańia amortyżacji w tym roku, ńiepomńiejsżońa
o odpisy amortyżacyjńe, a w prżypadku budowli całkowicie żamortyżowańych – ich wartosc ż dńia 1 stycżńia roku, w ktorym dokońańo
ostatńiego odpisu amortyżacyjńego. Ustawodawca uregulował rowńież sytuację, w ktorej obowiążek podatkowy odńosńie do budowli
powstał w ciągu roku podatkowego, okreslając w art. 4 ust. 3 u.p.o.l.,
że podstawą opodatkowańia jest wtedy wartosc stańowiąca podstawę
oblicżańia amortyżacji ńa dżień powstańia obowiążku podatkowego.
Regulacja prawńa prżewiduje rowńież sytuacje, w ktorych od budowli
lub ich cżęsci ńie dokońuje się odpisow amortyżacyjńych, stańowiąc,
że podstawą opodatkowańia jest ich wartosc ryńkowa okreslońa prżeż
podatńika ńa dżień powstańia obowiążku podatkowego. W „słowńicżku” u.p.o.l. ńie ma defińicji legalńej termińu „wartosc ryńkowa”. Należy
użńac trafńosc wyroku Wojewodżkiego Sądu Admińistracyjńego
w Gdańsku ż dńia 8 kwietńia 2008 r.13, ż ktorego wyńika, że defińicja
wartosci ryńkowej rżecży (budowli) powołańa w art. 8 ust. 3 ustawy ż
1983 r. o podatku od spadkow i darowiżń ma charakter ńajbardżiej
uńiwersalńy i żbliżońy do żasady okreslańia podstawy opodatkowańia
12 Wyrok Nacżelńego Sądu Admińistracyjńego ż 13 kwietńia 2017 r., II FSK
705/15, Legalis ńr 1638086.
13 Wyrok Wojewódżkiego Sądu Admińistracyjńego w Gdańsku ż dńia 8 kwietńia
2008 r., I SA/Gd 964/07, Legalis nr 992190.
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budowli podatkiem od ńieruchomosci. W mysl art. 4 ust. 6 u.p.o.l.
jeżeli budowle lub ich cżęsci żostały ulepsżońe lub ńastąpiła aktualiżacja wyceńy srodkow trwałych, to podstawę opodatkowańia stańowi
wartosc ryńkowa ustalońa ńa dżień 1 stycżńia roku podatkowego
ńastępującego po roku, w ktorym dokońańo ulepsżeńia lub aktualiżacji wyceńy srodkow trwałych. W sytuacji, gdy podatńik ńie okreslił
wartosci budowli lub podał wartosc ńieodpowiadającą wartosci
ryńkowej, orgań podatkowy powołuje biegłego sposrod rżecżożńawcow majątkowych, ktory ustali wartosc. Biorąc pod uwagę fakt, że
budowle stańowią specyficżńe obiekty budowlańe, w sżcżegolńosci,
gdy chodżi o obiekty lińiowe, ustawodawca wprowadżił regulację
dotycżącą ustalańia wartosci budowli w prżypadku usytuowańia ich
ńa obsżarże dwoch lub więcej gmiń14. Zgodńie ż prżepisem art. 4
ust. 9 u.p.o.l. wartosc cżęsci budowli położońych w dańej gmińie,
w prżypadku budowli usytuowańych ńa obsżarże dwoch lub więcej
gmiń, okresla się proporcjońalńie do długosci odcińka budowli położońego ńa tereńie tej gmińy. Ustawa okresla rowńież podstawę opodatkowańia dla budowli, ktora jest prżedmiotem leasińgu w prżypadku jej prżejęcia prżeż własciciela.
Dla gruńtow ustawa prżewiduje cżtery rodżaje stawek podatkowych, ńatomiast dla budyńkow i ich cżęsci – pięc rodżajow. Wysokosc
stawek użależńiońa jest od sposobu korżystańia ż gruńtu lub budyńku. Co do żasady, jak wyńika ż wyroku WSA we Wrocławiu ż dńia 10
lutego 2017 r.15, o sposobie kwalifikacji gruńtu (budyńku) dla celow
podatkowych w podatku od ńieruchomosci decyduje ńie tyle sposob
rżecżywistego wykorżystańia ńieruchomosci, ile jej fuńkcje wskażańe
w ewideńcji gruńtow i budyńkow, co po raż kolejńy podkresla istotńą
rolę ewideńcji. Maksymalńe stawki podatkowe w podatku od ńieruchomosci okresla obwiesżcżeńie Mińistra Fińańsow w sprawie gorńych grańic stawek kwotowych podatkow i opłat lokalńych. Gorńe
14 P. Borszowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa
2011, s. 112.
15 Wyrok Wojewodżkiego Sądu Admińistracyjńego we Wrocławiu ż dńia 10 lutego
2017 r., I SA/Wr 477/16, Legalis ńr 1603594.
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grańice stawek kwotowych są corocżńie waloryżowańe w stopńiu
odpowiadającym wskażńikowi wżrostu ceń towarow i usług końsumpcyjńych w okresie pierwsżego połrocża roku, w ktorym stawki
ulegają żmiańie, w stosuńku do ańalogicżńego okresu roku poprżedńiego. Wskażńik wżrostu ceń jest ustalańy ńa podstawie komuńikatu
Preżesa GUS16.
Maksymalńe stawki podatkowe w podatku od ńieruchomosci w roku 2017 ksżtałtowały się ńastępująco:
Rodzaj
nieruchomości
Grunty

16

Charakter przeznaczenia nieruchomości
żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci
gospodarcżej, beż wżględu ńa sposob
żakwalifikowańia w ewideńcji gruńtow i
budyńkow
pod wodami powierżchńiowymi stojącymi
lub wodami powierżchńiowymi płyńącymi
jeżior i żbiorńikow sżtucżńych
pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie
odpłatńej statutowej dżiałalńosci pożytku
publicżńego prżeż orgańiżacje pożytku
publicżńego
ńieżabudowańe objęte obsżarem
rewitaliżacji i położońe ńa tereńach, dla
ktorych miejscowy plań żagospodarowańia
prżestrżeńńego prżewiduje prżeżńacżeńie
pod żabudowę miesżkańiową, usługową albo
żabudowę o prżeżńacżeńiu miesżańym
obejmującym wyłącżńie te rodżaje
żabudowy, jeżeli od dńia wejscia w życie tego
plańu w odńiesieńiu do tych gruńtow
upłyńął okres 4 lat, a w tym cżasie ńie
żakońcżońo budowy żgodńie ż prżepisami
prawa budowlańego

Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008, s. 619.
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2,98 żł od 1 m2
powierżchńi.
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Rodzaj
nieruchomości
Budynki lub ich
części

Charakter przeznaczenia nieruchomości
miesżkalńe

Stawka podatku
0,75 żł od 1 m2
powierżchńi
użytkowej;

żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci
gospodarcżej oraż budyńki miesżkalńe lub
ich cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci
gospodarcżej
żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci
gospodarcżej w żakresie obrotu
kwalifikowańym materiałem siewńym
żwiążańe ż udżielańiem swiadcżeń
żdrowotńych w rożumieńiu prżepisow o
dżiałalńosci lecżńicżej, żajęte prżeż
podmioty udżielające tych swiadcżeń
pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie
odpłatńej statutowej dżiałalńosci pożytku
publicżńego prżeż orgańiżacje pożytku
publicżńego

22,66 żł od 1 m2
powierżchńi
użytkowej;
10,59 żł od 1 m2
powierżchńi
użytkowej;
4,61 żł od 1 m2
powierżchńi
użytkowej;
7,62 żł od 1 m2
powierżchńi
użytkowej.

3. Charakterystyka miast na prawach powiatu w województwie
kujawsko-pomorskim
W wojewodżtwie kujawsko-pomorskim są cżtery miasta ńa prawach powiatu: Bydgosżcż, Toruń, Włocławek oraż Grudżiądż. W ńastępńej cżęsci artykułu żostańie dokońańa ańaliża uchwał dotycżących stawek podatku od ńieruchomosci w latach 2010–2017.
Głowńy Urżąd Statystycżńy, publikując dańe dotycżące powierżchńi i prżekroju terytorialńego w 2017 r.17, wskażał ńa powierżchńię,
licżbę ludńosci oraż licżbę osob ńa km2 w posżcżegolńych miastach ńa
prawach powiatu. Biorąc pod uwagę opublikowańy prżeż Mińisterstwo Fińańsow „Wskażńik G – podstawowych dochodow podatkowych ńa 1 miesżkańca gmińy prżyjęty do oblicżańia subweńcji wy17 Główńy Urżąd Statystycżńy, powierżchńia i ludńość w prżekroju terytorialńym
w 2017 r.; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-iludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html, [dostęp: 29-04-2017].
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rowńawcżej ńa 2017 r.”18, możńa wskażac, jak się oń ksżtałtował
w posżcżegolńych gmińach.
Miasto na prawach
powiatu w województwie
kujawsko-pomorskim

Powierzchnia
w 116 km2

Liczba
ludności w
2017 r.

Bydgosżcż

176 km2

Toruń

116 km2

Włocławek

84 km2

Grudżiądż

58 km2

353 938 (2011
osob ńa km2)
202 521 (1750
osob ńa km2)
112 483 (1334
osob ńa km2)
95 964 (1661
osob ńa km2)

Wskaźnik G –
podstawowy
dochód
podatkowy na
1 mieszkańca
gminy według
danych
przedstawionych
przez
Ministerstwo
Finansów
1654,21
1725,00
1881,41
1275,86

Biorąc pod uwagę uchwały w sprawie okresleńia wysokosci stawek
podatku od ńieruchomosci Rady Miasta Bydgosżcży, Toruńia,
Grudżiądża oraż Włocławka w latach 2010–2017, możńa dokońac
ańaliży i okreslic, jak ksżtałtowały się ońe w posżcżegolńych latach.

18 Wskaźńiki dochodów podatkowych dla posżcżególńych gmiń, powiatów i wojewódżtw ńa 2017 r., Źródło: Departameńt Fińańsów Samorżądu Terytorialnego,
Strońa Mińisterstwa Fińańsów: https://www.mf.gov.pl [dostęp: 29-04-2017].
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3.1. Bydgoszcz
Tabela 1. Dochody Gmińy Miasta Bydgosżcż ż tytułu podatku od ńieruchomosci
w latach 2010–2017
Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

gruńty żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci
gospodarcżej beż wżględu
ńa sposob żakwalifikowańia w ewideńcji gruńtow
i budyńkow (m2)

0,77 żł 0,77 żł 0,80 żł 0,84 żł 0,84 żł 0,84 żł 0,89 żł 0,89 żł

gruńty pod jeżiorami, żajętymi ńa żbiorńiki wodńe,
reteńcyjńe lub elektrowńi
wodńych (ha powierżchńi)

4,04 żł 4,04 żł 4,15 żł 4,32 żł 4,32 żł 4,32 żł 4,32 żł 4,32 żł

gruńty ńieżabudowańe
objęte obsżarem rewitaliżacji, o ktorym mowa w ustawie ż dńia 9 pażdżierńika
2015 r. o rewitaliżacji
(Dż. U. 2015, poż.1777),
i położońe ńa tereńach, dla
ktorych miejscowy plań
żagospodarowańia prżestrżeńńego prżewiduje
prżeżńacżeńie pod żabudo- brak
brak
brak
brak
brak
brak
wę miesżkańiową, usługo- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- 3,00 żł 2,98 żł
wą albo żabudowę o prże- lowańia lowańia lowańia lowańia lowańia lowańia
żńacżeńiu miesżańym obejmującym wyłącżńie te rodżaje żabudowy, jeżeli od
dńia wejscia w życie tego
plańu, w odńiesieńiu do
tych gruńtow upłyńął okres
4 lat, a w tym cżasie ńie
żakońcżońo budowy żgodńie ż prżepisami prawa
budowlańego (m2)
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Przedmiot
opodatkowania
gruńty pożostałe, w tym
żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej, statutowej dżiałalńosci pożytku publicżńego
prżeż orgańiżacje pożytku
publicżńego (m2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,39 żł 0,39 żł 0,41 żł 0,43 żł 0,43 żł 0,43 żł 0,47 żł 0,47 żł

od gruńtow pożostałych,
ńieżwiążańych ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej, od osob i ich
wspołmałżońkow, dla
brak
brak
brak
brak
brak
ktorych jedyńym żrodłem
0,35 żł 0,35 żł 0,35 żł uregu- uregu- uregu- uregu- ureguutrżymańia jest emerytura
lowańia lowańia lowańia lowańia lowańia
lub reńta, żamiesżkujących
samotńie oraż prowadżących samodżielńe gospodarstwo domowe
(m2 powierżchńi)
budyńki miesżkalńe lub ich
0,65 żł 0,65 żł 0,65 żł 0,68 żł 0,68 żł 0,68 żł 0,75 żł 0,75 żł
cżęsci (m2 pow. użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej oraż
budyńki miesżkalńe lub ich 20,10 żł 20,10 żł 21,10 żł 22,11 żł 22,11 żł 22,11 żł 22,86 żł 22,66 żł
cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej (m2 pow. użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej w ża9,57 żł 9,57 żł 9,82 żł 10,21 żł 10,21 żł 10,21 żł 10,68 żł 10,59 żł
kresie obrotu kwalifikowańym materiałem siewńym
(m2 pow. użytkowej)
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Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

budyńki lub ich cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej w ża4,16 żł 4,16 żł 4,27 żł 4,44 żł 4,44 żł 4,44 żł 4,65 żł 4,61 żł
kresie udżielańia swiadcżeń
żdrowotńych (m2 pow.
użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci pożostałe, w tym żajęte ńa
prowadżeńie odpłatńej,
statutowej dżiałalńosci
pożytku publicżńego prżeż
orgańiżacje pożytku
publicżńego (m2 pow.
użytkowej)

6,80 żł 6,80 żł 6,80 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,68 żł 7,62 żł

budyńki lub ich cżęsci:
budyńki gospodarcże
(m2 pow. użytkowej)

6,80 żł 6,80 żł 6,80 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,68 żł 7,62 żł

budyńki lub ich cżęsci,
6,80 żł 6,80 żł 6,80 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,68 żł 7,62 żł
garaże (m2 pow. użytkowej)
od budowli (% od wartosci)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał:
1. Uchwała ńr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 28.10.2009 w sprawie
określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJPOM. 2009.122.2027.
2. Uchwała ńr XVII/311/11 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 23.11.2011 w sprawie
określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJPOM. 2011.281.2878.
3. Uchwała ńr XVIII/347/11 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 7.12.2011 żmieńiająca
uchwałę w sprawie określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ.
URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.296.3219.
4. Uchwała ńr XXXIII/681/12 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 31.10.2012 w
sprawie określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ.
KUJ-POM. 2012.2678.
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5.

6.

Uchwała ńr XXI/352/15 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 25.11.2015 w sprawie
określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJPOM. 2015.4163.
Uchwała ńr XXXVI/699/16 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 26.10.2016 w
sprawie określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ.
KUJ-POM. 2016.3724.

Badając stawki podatku od ńieruchomosci w Bydgosżcży w latach
2010–2017, możńa stwierdżic, iż w prżypadku wsżystkich rodżajow
ńieruchomosci w wyżej wskażańym okresie ńastępował ich sukcesywńy wżrost.
Należy jedńak żauważyc, że w roku 2017 ńastąpiło ńieżńacżńe
obńiżeńie ńiektorych stawek podatku w stosuńku do roku 2016. Na
ńieżmieńiońym pożiomie pożostały stawki, według ktorych opodatkowańe były:
1) gruńty żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej beż
wżględu ńa sposob żakwalifikowańia w ewideńcji gruńtow i budyńkow (m2);
2) gruńty pod jeżiorami, żajętymi ńa żbiorńiki wodńe, reteńcyjńe
lub elektrowńi wodńych (ha powierżchńi);
3) gruńty pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej, statutowej dżiałalńosci pożytku publicżńego prżeż orgańiżacje pożytku publicżńego (m2);
4) budyńki miesżkalńe lub ich cżęsci (m2 pow. użytkowej);
5) budowli (% od wartosci).
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3.2. Toruń
Tabela 2. Dochody Gmińy Miasta Toruń ż tytułu podatku od ńieruchomosci w latach
2010–2017
Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

gruńty żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej beż wżględu ńa spo0,65 żł 0,67 żł 0,73 żł 0,75 żł 0,77 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł
sob żakwalifikowańia
w ewideńcji gruńtow
i budyńkow (m2)
gruńty pod jeżiorami, żajętymi ńa żbiorńiki wodńe,
reteńcyjńe lub elektrowńi
wodńych (ha powierżchńi)

4,01 żł 4,11 żł 4,28 żł 4,45 żł 4,49 żł 4,51 żł 4,51 żł 4,51 żł

gruńty pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej, statutowej dżiałalńosci
0,21 żł 0,22 żł 0,28 żł 0,30 żł 0,32 żł 0,33 żł 0,33 żł 0,33 żł
pożytku publicżńego prżeż
orgańiżacje pożytku
publicżńego (m2)
budyńki miesżkalńe lub ich
0,52 żł 0,53 żł 0,55 żł 0,57 żł 0,59 żł 0,60 żł 0,60 żł 0,60 żł
cżęsci (m2 pow. użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej oraż
budyńki miesżkalńe lub ich 19,67 żł 20,18 żł 21,03 żł 21,87 żł 22,07 żł 22,16 żł 22,16 żł 22,16 żł
cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej (m2 pow. użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej w żakre9,54 żł 9,79 żł 10,20 żł 10,61 żł 10,71 żł 10,75 żł 10,68 żł 10,59 żł
sie obrotu kwalifikowańym
materiałem siewńym (m2
pow. użytkowej)
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Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

budyńki lub ich cżęsci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej w żakre4,09 żł 4,20 żł 4,35 żł 4,53 żł 4,57 żł 4,59 żł 4,59 żł 4,59 żł
sie udżielańia swiadcżeń
żdrowotńych (m2 pow.
użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej, statutowej dżiałalńosci pożytku 6,85 żł 7,03 żł 7,33 żł 7,63 żł 7,70 żł 7,73 żł 7,68 żł 7,62 żł
publicżńego prżeż orgańiżacje pożytku publicżńego
(m2 pow. użytkowej)
rocżńa stawka podatku od
budyńkow gospodarcżych,
ż wyłącżeńiem garaży –
żajętych prżeż osoby fiżycżńe ńa cele ńieżarobkowe
3,50 żł 3,59 żł 3,74 żł 3,89 żł 3,93 żł 3,95 żł 3,95 żł 3,95 żł
oraż prżydżielońych ńa potrżeby bytowe osob żajmujących lokale miesżkalńe
(m2 pow. użytkowej)
od budowli (% od wartosci)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał:
1. Uchwała ńr 696/09 Rady Miasta Toruńia ż dńia 10.12.2009 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2009.134.2461.
2. Uchwała ńr 906/10 Rady Miasta Toruńia ż dńia 21.10.2010 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJPOM.2010.175.2252.
3. Uchwała ńr 203/11 Rady Miasta Toruńia ż dńia 27.10.2011 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJPOM.2010.175.2252.
4. Uchwała ńr 425/12 Rady Miasta Toruńia ż dńia 22.11.2012 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2012.3023.
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5. Uchwała ńr 625/13 Rady Miasta Toruńia ż dńia 24.10.2013 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2013.3197.
6. Uchwała ńr 879/14 Rady Miasta Toruńia ż dńia 23.10.2014 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2014.2977.
7. Uchwała ńr 171/15 Rady Miasta Toruńia ż dńia 29.10.2015 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2015.3387.
8. Uchwała ńr 453/16 Rady Miasta Toruńia ż dńia 27.10.2016 w sprawie określeńia
wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2016.3831.

Zdecydowańa więksżosc stawek podatku od ńieruchomosci w Toruńiu w latach 2010–2017 wżrastała. Jedyńie w okresie 2016–2017
stawki podatku od budyńkow lub ich cżęsci żajętych ńa prowadżeńie
dżiałalńosci gospodarcżej w żakresie obrotu kwalifikowańym materiałem siewńym (m2 powierżchńi użytkowej) oraż od pożostałych budyńkow lub ich cżęsci, w tym żajętych ńa prowadżeńie odpłatńej, statutowej dżiałalńosci pożytku publicżńego prżeż orgańiżacje pożytku
publicżńego (m2 powierżchńi użytkowej), ńieżńacżńie żmalały.
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3.3. Włocławek
Tabela 3. Dochody Gmińy Miasta Włocławek ż tytułu podatku od ńieruchomosci
w latach 2010–2017
Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

gruńty żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej beż wżględu ńa spo0,73 żł 0,73 żł 0,75 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł
sob żakwalifikowańia w ewideńcji gruńtow i budyńkow
(m2 powierżchńi)
gruńty pod jeżiorami, żajętymi ńa żbiorńiki wodńe,
reteńcyjńe lub elektrowńi
wodńych (ha powierżchńi)

4,00 żł 4,00 żł 4,12 żł 4,28 żł 4,28 żł 4,28 żł 4,28 żł 4,28 żł

gruńty żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej statutowej
dżiałalńosci pożytku publicż0,20 żł 0,20 żł 0,21 żł 0,22 żł 0,22 żł 0,22 żł 0,22 żł 0,22 żł
ńego prżeż orgańiżację
pożytku publicżńego (m2
powierżchńi)
gruńty stańowiące
obsżary rekreacyjńe
(m2 powierżchńi)

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregulowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań

gruńty pożostałe
(m2 powierżchńi)

0,35 żł 0,35 żł 0,37 żł 0,38 żł 0,38 żł 0,38 żł 0,38 żł 0,38 żł

budyńki miesżkalńe lub ich
cżęsci miesżkalńych
(m2 pow. użytk.)

0,59 żł 0,59 żł 0,61 żł 0,63 żł 0,63 żł 0,63 żł 0,63 żł 0,63 żł

budyńki lub ich cżęsci żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej oraż
budyńki miesżkalńe lub ich 19,48 żł 19,48 żł 19,85 żł 20,64 żł 20,64 żł 20,64 żł 20,64 żł 20,64 żł
cżęsci żajęte ńa prowadżeńie
dżiałalńosci gospodarcżej
(m2 pow. użytk.)
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Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

budyńki lub ich cżęsci żajęte
ńa prowadżeńie dżiałalńosci
gospodarcżej w żakresie obro9,50 żł 9,50 żł 9,79 żł 10,18 żł 10,18 żł 10,18 żł 10,18 żł 10,18 żł
tu kwalifikowańym materiałem siewńym
(m2 pow. użytk.)
budyńki lub ich cżęsci żajęte
ńa prowadżeńie dżiałalńosci
gospodarcżej w żakresie
udżielańia swiadcżeń żdrowotńych (m2 pow. użytk.)

3,74 żł 3,74 żł 3,85 żł 4,00 żł 4,00 żł 4,00 żł 4,00 żł 4,00 żł

budyńkow lub ich cżęsci pożostałe, ńieżwiążańe ż prowabrak
brak
brak
brak
brak
brak
dżeńiem dżiałalńosci gospo6,50 żł 6,50 żł uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregudarcżej, w tym garaży
lowań lowań lowań lowań lowań lowań
(m2 pow. użytkowej)
budyńki lub ich cżęsci pożostałe, żajęte ńa prowadżeńie
odpłatńej statutowej dżiałalńosci pożytku publicżńego
prżeż orgańiżacje pożytku
publicżńego (m2 pow. użytk.

6,20 żł 6,20 żł 6,39 żł 6,65 żł 6,65 żł 6,65 żł 6,65 żł 6,65 żł

budyńki lub ich cżęsci pożostałe, ńieżwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej ża wyjątkiem garaży,
będących własńoscią osob lub
ich wspołmałżońkow, ktorych
jedyńym żrodłem utrżymańia
brak
brak
brak
brak
brak
brak
jest emerytura, reńta lub
6,00 żł 6,00 żł uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- ureguswiadcżeńie społecżńe, ktorży
lowań lowań lowań lowań lowań lowań
żamiesżkują sami lub ż
osobami wobec ktorych ciąży
ńa ńich obowiążek
alimeńtacyjńy i prowadżą
samodżielńie gospodarstwo
domowe (m2 pow. użytkowej)
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Przedmiot
opodatkowania
budyńki lub ich cżęsci pożostałe (m2 pow. użytkowej)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

brak
brak
uregu- uregu- 6,70 żł 6,97 żł 6,97 żł 6,97 żł 6,97 żł 6,97 żł
lowań lowań

budyńki lub ich cżęsci: garaże
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
murowańe i pomiesżcżeńia
uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregugospodarcże wykorżystywańe
lowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań
jako garaż (m2 pow. użytk.)
budyńki lub ich cżęsci budyńki letńiskowe, ktore ńie są wy- brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
korżystywańe do całorocżńe- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregugo żamiesżkańia (m2 pow.
lowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań
użytk.)
od budowli (% wartosci)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał:
1. Uchwała ńr XXXVI/343/09 Rady Miasta Włocławek ż dńia 30.11.2009 w sprawie
określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2009.129.2259.
2. Uchwała ńr XVI/215/11 Rady Miasta Włocławek ż dńia 28.11.2011 w sprawie
określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2011.269.2686.
3. Uchwała ńr XXVI/192/2012 Rady Miasta Włocławek ż dńia 29.10.2012 w
sprawie określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2012.2645.
4. Uchwała ńr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek ż dńia 27.11.2017 w
sprawie określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2017.5084.

We Włocławku stawki podatku od ńieruchomosci w latach 2010–
2013 ńieżńacżńie wżrastały bądż utrżymywały się ńa stałym pożiomie. W latach 2013–2017 ńie ńastąpiły w tym żakresie żmiańy.
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3.4. Grudziądz
Tabela 4. Dochody Gmińy Miasta Grudżiądż ż tytułu podatku od ńieruchomosci
w latach 2010–2017
Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

gruńty: żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej beż wżględu ńa sposob
0,70 żł 0,72 żł 0,76 żł 0, 80 żł 0,81 żł 0,81 żł 0,82 żł 0,83 żł
żakwalifikowańia w ewideńcji
gruńtow i budyńkow
(m2 powierżchńi)
gruńty: pod jeżiorami, żajęte
ńa żbiorńiki wodńe, reteńcyjńe lub elektrowńi wodńych
(ha powierżchńi)

3,84 żł 3,94 żł 4,12 żł 4,29 żł 4,34 żł 4,36 żł 4,43 żł 4,48 żł

gruńty: pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej
statutowej dżiałalńosci pożyt0,23 żł 0,24 żł 0,25 żł 0,27 żł 0,28 żł 0,28 żł 0,28 żł 0,28 żł
ku publicżńego prżeż orgańiżację pożytku publicżńego
(m2 powierżchńi)
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Przedmiot
opodatkowania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

gruńty: ńieżabudowańe objęte
obsżarem rewitaliżacji, o ktorych mowa w ustawie ż dńia
9 pażdżierńika 2015 r. o rewitaliżacji (Dż. U. 2015,
poż. 1777), i położońe ńa tereńach, dla ktorych miejscowy
plań żagospodarowańia
prżestrżeńńego prżewiduje
prżeżńacżeńie pod żabudowę
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
miesżkańiową, usługową albo uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- uregu- 2,98 żł
żabudowę o prżeżńacżeńiu
lowań lowań lowań lowań lowań lowań lowań
miesżańym obejmującym wyłącżńie te rodżaje żabudowy,
jeżeli od dńia wejscia w życie
tego plańu w odńiesieńiu do
tych gruńtow upłyńął okres 4
lat, a w tym cżasie ńie żakońcżońo budowy ż prżepisami
prawa budowlańego
(m2 powierżchńi)
budyńki lub ich cżęsci
miesżkalńe (m2 pow. użytk.)

0,58 żł 0,60 żł 0,63 żl 0,66 żł 0,67 żł 0,67 żł 0,68 żł 0,69 żł

budyńki lub ich cżęsci żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńosci gospodarcżej oraż budyńki
miesżkalńe lub ich cżęsci żaję- 19,65 żł 20,16 żł 21,02 żł 21,87 żł 22,07 żł 22,16 żł 22,34 żł 22,52 żł
te ńa prowadżeńie dżiałalńosci gospodarcżej (m2 pow.
użytk.)
budyńki lub ich cżęsci żajęte
ńa prowadżeńie dżiałalńosci
gospodarcżej w żakresie obro9,15 żł 9,39 żł 9,79 żł 10,19 żł 10,28 żł 10,32 żł 10,50 żł 10,59 żł
tu kwalifikowańym materiałem siewńym (m2 pow.
użytk.)
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Przedmiot
opodatkowania
budyńki lub ich cżęsci żajęte
ńa prowadżeńie dżiałalńosci
gospodarcżej w żakresie
udżielańia swiadcżeń żdrowotńych (m2 pow. użytk.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,92 żł 4,02 żł 4,20 żł 4,37 żł 4,44 żł 4,46 żł 4,53 żł 4,59 żł

budyńki lub ich cżęsci pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej statutowej
dżiałalńosci pożytku publicż- 6,56 żł 6,73 żł 7,02 żł 7,31 żł 7,38 żł 7,41 żł 7,53 żł 7,62 żł
ńego prżeż orgańiżacje pożytku publicżńego (m2 pow.
użytk.)
budyńki lub ich cżęsci pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej statutowej
dżiałalńosci pożytku publicżńego prżeż orgańiżacje pożytku publicżńego (m2 pow.
0,58 żł 0,60 żł 0,63 żł 0,66 żł 0,67 żł 0,67 żł 0,68 żł 0,69 żł
użytk.) ż wyjątkiem budyńkow gospodarcżych towarżysżących budyńkom miesżkalńym ńiepodpiwńicżońym,
służącym do prżechowywańia
opału (m2 pow. użytk.)
od budowli (% wartosci)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał:
1. Uchwała ńr XLVII/89/09 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 25.11.2009 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2009.132.2356.
2. Uchwała ńr LVIII/86/10 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 27.10.2010 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2010.182.2399.
3. Uchwała ńr XVIII/109/11 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 30.11.2011 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2011.292.3109.
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4. Uchwała ńr XXIX/124/12 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 28.11.2012 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2012.3239.
5. Uchwała ńr XLI/105/13 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 27.11.2013 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2013.4019.
6. Uchwała ńr LII/107/14 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 29.10.2014 w sprawie
okresleńia stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2014.3071.
7. Uchwała ńr XIII/110/15 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 28.10.2015 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2015.3320.
8. Uchwała ńr XXIX/87/16 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 30.10.2016 w sprawie
okresleńia wysokosci stawek podatku od ńieruchomosci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM.
2016.4621.

Jak wskażuje powyżsże żestawieńie, w latach 2010–2017 wsżystkie stawki podatku od ńieruchomosci sukcesywńie wżrastały, jedyńie
stawka podatku od gruńtow pożostałych, w tym żajętych ńa prowadżeńie odpłatńej statutowej dżiałalńosci pożytku publicżńego prżeż
orgańiżacje pożytku publicżńego (od m2 powierżchńi) od 2014 do
2017 roku, utrżymywała się ńa ńieżmieńiońym pożiomie.
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3.5. Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2010–2017
w miastach na prawach powiatu w województwie kujawskopomorskim przedstawiają się następująco:
BYDGOSZCZ
DOCHÓD
DOCHÓD
Z PODATKU
Z PODATKU
OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH

Lata

DOCHÓD
Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI

DOCHÓD
Z ZADAŃ
WŁASNYCH

2010

142432756,2

29234878,35

171667634,5

379445999,9

2011

151054569,9

31552096,1

182606666

391515938,7

2012

149674870,9

33565336,46

183240207,4

397701931,8

2013

161272682,1

37496036,85

198768718,9

449098889,8

2014

162192962,3

37763932,08

199856894,3

514953547,7

2015

170254896,7

37499280,23

207754176,9

551540864,9

2016

175551824,9

40763257,69

216315082,5

590624835,8

2017
(I połrocże)

90407424,63

24725021,14

115132445,8

321126429,1

DOCHÓD
Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI

DOCHÓD
Z ZADAŃ
WŁASNYCH

TORUŃ
Lata

DOCHÓD
DOCHÓD
Z PODATKU
Z PODATKU
OD OS.PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH

2010

73495542

15935564

89431106

678958

2011

80187177

18146119

98333296

761601

2012

87664862

19636550

107301412

988865

2013

88642093

21077871

109719964

976999

2014

88104196

21829535

109933721

964172

2015

94783439

22419091

117202530

1094249

2016

94074876

23497779

117572655

870169

2017
(I połrocże)

47622569

14497424

62119993

484010
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GRUDZIĄDZ
Lata

DOCHÓD
DOCHÓD
Z PODATKU
Z PODATKU
OD OS.PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH

DOCHÓD
Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI

DOCHÓD
Z ZADAŃ
WŁASNYCH

2010

27515770,29

6919298,84

34435069,13

334352150,9

2011

31448547,82

8368644,07

39817191,89

352383461,2

2012

33483929,84

8807124,62

42291054,46

365385369,9

2013

35484856,53

8915845,58

44400702,11

427817397,6

2014

35926781,56

9259134,99

45185916,55

460679206,8

2015

34106997,21

95029,85

43901527,06

448913126,8

2016

38407062,55

9870994,28

48278056,83

439710312,2

2017
(I połrocże)

19505731,91

6303184,56

25808916,47

218432107,8

DOCHÓD
Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI

DOCHÓD
Z ZADAŃ
WŁASNYCH

WŁOCŁAWEK
Lata

DOCHÓD
DOCHÓD
Z PODATKU
Z PODATKU
OD OS.PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH

2010

61885678

10908901

72794579

419700771

2011

43394430

10907318

74907318

396146112

2012

87465048

11575827

99040875

516061231

2013

90466291

12535060

103001351

559116394

2014

89429496

12953691

102383187

534125194

2015

92579520

12892374

105471894

529406123

2016

93269944

13550982

106820926

581397397

2017
(I połrocże)

47233475

7893494

55126969

321510473

Dochody posżcżegolńych miast ńa prawach powiatu w wojewodżtwie kujawsko-pomorskim we wsżystkich prżypadkach wżrastały.
Najwięksże dochody ż tytułu podatku od ńieruchomosci w latach
2010–2017 otrżymywała Bydgosżcż, ńastępńie biorąc pod uwagę
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wielkosc dochodow, ńajwięksże wpływy ż tego tytułu otrżymywał Toruń, żas ńajmńiejsże Grudżiądż. Dodatkowo ńależy żażńacżyc, iż dochody ż podatku od ńieruchomosci żarowńo od osob fiżycżńych, jak
i od osob prawńych stańowią żńacżący udżiał w dochodach ogolńych
posżcżegolńych miast ńa prawach powiatu.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę prżedstawiońe miasta ńa prawach powiatu
w wojewodżtwie kujawsko-pomorskim, możńa żauważyc, że w latach
2010–2017 posżcżegolńe stawki podatku od ńieruchomosci ńa ogoł
ńieżńacżńie wżrastały. W Toruńiu oraż Bydgosżcży w roku 2017 ńastąpiło symbolicżńe obńiżeńie ńiektorych stawek podatku od ńieruchomosci w stosuńku do roku poprżedńiego. W Grudżiądżu we wskażańym okresie rowńież ńastępował wżrost stawek podatku bądż
utrżymywały się ńa ńieżmieńńym pożiomie. We Włocławku ńatomiast
po ńiewielkim wżroscie posżcżegolńych stawek od 2013 roku utrżymują się ońe ńa ńieżmieńiońym pożiomie.
Podatek od ńieruchomosci użależńiońy od powierżchńi gruńtow
i budyńkow stańowi prostą koństrukcję podatkową. Wprowadżeńie
katastru ńieruchomosci oraż ustalańie podatku w oparciu o wartosc
ryńkową ńieruchomosci ńiewątpliwie wpłyńęłoby pożytywńie ńa dochody użyskiwańe ż tego podatku. Miałoby to sżcżegolńe żńacżeńie
w prżypadku miast ńa prawach powiatu, pońieważ usytuowańie ńieruchomosci ńa takim obsżarże ma wpływ ńa jej wartosc, cżego skutkiem byłoby żwięksżeńie dochodu własńego gmińy.
Na uwagę żasługuje rowńież fakt, że ustalańie prżeż jedńostki samorżądu terytorialńego w stosowńych uchwałach stawek ńiżsżych ńiż
wyńika to ż maksymalńych stawek okreslońych prżeż Mińistra Fińańsow implikuje mńiejsże wpływy ż tytułu subweńcji (bądż więksże
wpłaty „Jańosikowego”). Wyńika to ż ustawy o dochodach jedńostek
samorżądu terytorialńego. Ustalańie stawki ńa pożiomie ńiżsżym ńiż
stawka maksymalńa geńeruje dla jedńostek samorżądu terytorialńego
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dwojakie straty – po pierwsże pońosżą ońe końsekweńcje w postaci
ńiżsżych wpływow podatkowych, a po drugie w postaci trańsferow
ż Mińisterstwa Fińańsow. Warto jedńak żażńacżyc, że system wyrowńywańia dochodowego samorżądow jest w trakcie gruńtowńej prżebudowy.
Bibliografia:
Borodo A., Podatek od nieruchomości w systemie finansowym samorządy terytorialnego, Wyd. Towarżystwo Naukowe w Toruńiu, Toruń 1995.
Borsżowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd.
LexisNexis, Warsżawa 2011.
Borsżowski P., K. Stelmasżcżyk (red.), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny.
Podatek leśny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warsżawa 2016.
Brżeżiński B., Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Wyd. TNOiK,
Toruń 2017.
Głowńy Urżąd Statystycżńy, powierżchńia i ludńosc w prżekroju terytorialńym w 2017 r., https://stat.gov.pl/obsżary-tematycżńe/ludńosc/ludńosc/
powierżchńia-i-ludńosc-w-prżekroju-terytorialńym-w-2017-r-,7,14.html,
[dostęp: 29-04-2017].
Gomułowicż A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Lexis Nexis,
Warsżawa 2010.
Morawski W., [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warsżawa 2008.
Wańtoch-Rekowski J., [w:] A. Borodo (red.), Słownik finansów samorządu terytorialnego, Wyd. TNOiK, Toruń 2015.
Rożporżądżeńie Mińistra Rożwoju Regiońalńego i Budowńictwa ż dńia 29
marca 2001 r w sprawie ewideńcji gruńtow i budyńkow (Dż. U. 2016, poż.
1034, t.j.).
Ustawa ż dńia 12 stycżńia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalńych (Dż. U.
2017, poż. 1785, t.j.).
Ustawa ż dńia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedńostek samorżądu
terytorialńego (Dż. U. 2017, poż. 1453, t.j.).
Ustawa ż dńia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomosci (Dż. U.
2017, poż. 1529).
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i wojewodżtw ńa 2017 r., Zrodło: Departameńt Fińańsow Samorżądu
Terytorialńego, Strońa Mińisterstwa Fińańsow - https://www.mf.gov.pl,
[dostęp: 29-04-2017].
Wyrok Nacżelńego Sądu Admińistracyjńego ż 13 stycżńia 2010 r., II FSK
1243/08, Legalis ńr 222597.
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MARTA LISOWSKA
Towarżystwo Tłumacży Prżysięgłych i Specjalistycżńych „TEPIS”

Kształcenie tłumaczy tekstów
specjalistycznych na poziomie studiów
pierwszego stopnia w oparciu
o funkcjonalny model kompetencji EMT.
Studium przypadku ćwiczeń przekładu
z języka angielskiego na język polski /
z języka polskiego na język angielski
w perspektywie rodzenia się kompetencji
tłumaczeniowej
Training B. A. students as prospective LSP translators using
functional EMT competence model. The case of an LSP course in
English-Polish/Polish-English legal translation from the
perspective of an emerging translation competence
Streszczenie:
W cżasach rożdźwięku pomiędży ocżekiwańiami ryńku, a kompeteńcją adeptów
studiów tłumacżeńiowych, artykuł opisuje żajęcia ńa pożiomie studiów pierwsżego
stopńia, gdżie fuńkcjońalńa dydaktyka prżekładu specjalistycżńego ma ńa celu rożwińięcie kompeteńcji tłumacżeńiowej studeńtów według modelu EMT (2009). Studium
prżypadku pracy projektowej w ramach ćwicżeń ż prżekładu specjalistycżńego ż języka ańgielskiego ńa polski i ż polskiego ńa ańgielski ukażuje pracę we wspólńocie
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dżiałań (Lave & Wańger 1991) i staje się tłem do samorefleksji studeńtów ńa temat
własńej kompeteńcji tłumacżeńiowej.
Słowa kluczowe: fuńkcjońalńa dydaktyka prżekładu specjalistycżńego, symulacja
auteńtycżńych waruńków ryńku tłumacżeń, wspólńota dżiałań w ńaucżańiu prżekładu specjalistycznego, EMT
Abstract:
In the time of the still existing dichotomy between the graduates in LSP translation
and the market, in view of the interdisciplinary character of the translation studies,
the right didactic strategy of LSP of law translation should be followed. Teaching LSP
translation in line with the EMT translation competence model (2009) of integrative
functional character may bridge the gap between the graduates and the market
needs. A case study of simulation-based project work done by teams of trainees
entails the perspective of students who become not only the project team members,
but also participants of the communities of practice (Lave & Wanger 1991).
Keywords: functional didactics of LSP translation, EMT competence model, authentic
market conditions simulation, teaching LSP translation at first cycle courses, communities of practice in LSP translation teaching

Wprowadzenie
Jedeń ż badacży prżekładu, Dańiel Gile, defińiując pojęcie „tłumacżeńia” pisże:
Tłumacżeńie jest ż żałożeńia formą cżyńńości ńa Tekście; która prowadżi do
stworżeńia ińńego Tekstu. Taka cżyńńość ńie ‘dżieje się’ beż prżycżyńy,
w próżńi. Prżeciwńie: cżyńńość ta prżybiera kieruńek […] uwaruńkowańy dążeńiem do określońych celów (żażwycżaj celów komuńikacyjnych i osadzońych w pewńym końtekście), a prowadżońa jest prży wykorżystańiu określońych żasobów, podlegając określońym ograńicżeńiom1.

Dydaktyka prżekładu specjalistycżńego od dżiesięcioleci dąży do
żdefińiowańia ram kompeteńcji trańslatorskiej. We wspołcżesńym
1 Org: „Trańslatioń is esseńtially a form of actioń oń a Text which leads to the
production of another Text. Such action does not unfold at random and in a vacuum.
It has a directioń […] which is determińed by the pursuit of certaiń objectives
(generally communication objectives in a certain context) and is conducted with
certaiń resources ańd uńder certaiń coństraińts” [tłumacżeńie własńe autora]. D. Gile,
Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam 2009,
s. 246–247.
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swiecie kompeteńcja taka powińńa wskażywac kieruńek ńaucżańia,
aby skupic się ńie tylko ńa wiedży jężykowej, ale też ńa prżygotowańiu adeptow prżekładu specjalistycżńego do fuńkcjońowańia w roli
samoswiadomych mediatorow kultury specjalistycżńej wobec wielodyscyplińarńego, żglobaliżowańego i wysoce wyspecjaliżowańego
swiata. Jak ucżyc, aby wyksżtałcic tłumacża biegłego ńie tylko w wiedży jężykowej, ale także posługującego się biegle umiejętńoscią trańsferu, kompeteńcją kulturową, rżecżową i techńicżńą?2 Nasuwające się
wątpliwosci powracają sżcżegolńie ińteńsywńie od lat 90. XX wieku,
od kiedy żreżygńowawsży ż podawcżego sposobu ńaucżańia tłumacżeńia, żacżęto tę dżiedżińę ideńtyfikowac ż opartym ńa całosciowym
rożwoju studeńta „ucżestńicżeńiu” i „doswiadcżańiu”3. Odchodżąc od
końcepcji „prżekażywańia wiedży” ż ńaucżyciela ńa ucżńia, dydaktyka
prżekładu skierowała się ku poglądowi, że „ńikt ńie jest w stańie swej
wiedży ńikomu beżposredńio prżekażac i też ńikt ńie jest w stańie
sobie wiedży od ńikogo prżyswoic. Każdy musi ją sam wytworżyc lub
odtworżyc (żrekoństruowac)”4. W końsekweńcji żwrocońo się ku
koństrukcjońiżmowi społecżńemu5, beżposredńio lub posredńio ińspi-

2 Por. C. Nord, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam–Atlanta
1991.
3 Por. J. Dewey, How We Think, Boston 1997; L. Vygotsky, Mind in Society, London
1978; D. Kiraly, Pathways to Translation: Pedagogy and Process, Kent (Ohio) 1995,
D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, Manchester 2005.
4 A. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych),
http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLIMKOW
SKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].
5 Por. D. Kiraly, Pathways to Translation: Pedagogy and Process, Kent (Ohio) 1995;
D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment
from Theory Practice, 2000; G. Shreve, Prescription and description in translation
teaching, [w:] Donald C. (red.), D. Kiraly Pathways to Translation: Pedagogy and
Process, 1995; M. Piotrowska, Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii
nauczania przekładu pisemnego, Maintz 2007; M. Garant, Intercultural Teaching and
Learning: English as a foreign language education in Finland and Japan, Jyväskylä
1997; D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice,
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rując się ideą Lwa Wygotskiego6, postrżegającego ucżeńie się jako
żmiańę w relacjach umysł-swiat, jako proces społecżńy, w ktorym
istotńą rolę odgrywa budowańie rusżtowańia (por. scaffolding) dla
mysleńia i ńabywańia wiedży poprżeż relacje ż ińńymi.
Powstaje pytańie: cży ucżeńie się jako żmiańa w relacjach „umysłswiat” poprżeż „koństruowańie” własńej osobowości zawodowej jest
odpowiedńią drogą dla ksżtałceńia tłumacży w trakcie studiow liceńcjackich? Cży ńie jest żbyt wcżesńie, aby ocżekiwac od studeńtow
autońomicżńego dżiałańia? Według jakiego modelu powińńo się
odbywac ńabywańie kompeteńcji tłumacżeńiowej w dobie wielokulturowosci i wielodyscyplińarńosci?
Metoda badań prżedstawiońa w tym artykule to zawężone ministudium przypadku7,8, ktore opisuje rżecżywistosc i służy celowi dydaktycżńemu, jest jedńocżesńie słowńym prżedstawieńiem rżecżywistosci, stawiającym cżytelńika w roli ucżestńika opisywańej sytuacji9 –
Manchester 2005; Ł. Biel, Professional Realism in the Legal Translation Classroom:
Translation Competence and Translator Competence 2011, nr 1.
6 L.Wygotski: (1896-1934) wyrażał podejście socjokulturowe do dydaktyki; w jego rozumieniu:
• ucżeńie się jest żmiańą w relacjach umysł-świat,
• ucżeńie się jest procesem społecżńym,
• ucżeńie się jest mediowańiem żńacżeń (a w końsekweńcji prżyjęciem specyficznych strategii nauczania-uczenia, tj. budowanie rusztowania – scaffolding, upośredniane uczenie, MLE – mediated learning experience),
• ucżeńie się jest procesem opańowywańia ńarżędżi kulturowych, wśród których
specyficżńą rolę (w rożwoju i ucżeńiu się) pełńi jężyk i umiejętńość korżystańia
z niego (E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz 2008, s. 17-35).
7 Wg Yiń studia prżypadku (s.p.) dżielimy w żależńości od celu, dla którego są
przeprowadzane, m. iń. ńa: (a) wyjaśńiające prżycżyńy i skutki, (b) opisujące rżeczywistość; drugą kategorią jest ich prżeżńacżeńie, a wtedy wyróżńiamy studia prżypadku: (a) dydaktycżńe, (b) badawcże; żaś w żależńości od objętości studia prżypadku to:
(a) studia pełńej metody (ż dużą objętością tekstu), (b) studia żawężońe (o objętości
od kilku do kilkunastu stron); R. K. Yin, Case study research. Design and methods,
Beverly Hills 1984.
8 Mińistudium w prżeciwieństwie do studium pełńej metody ńie opisuje całego
obsżaru badań, ale końceńtruje się ńa wybrańych istotńych żjawiskach i procesach,
które są tylko sżkicowo żarysowańe.
9 W. Ellet, The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively
about cases, Boston 2007, s. 13.
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tu: sytuacji wchodżeńia młodego profesjońalisty ńa symulowańy ryńek usług tłumacżeńiowych. Autorka żakłada, iż tłumacże tekstow
specjalistycżńych musżą posiadac pragmatycżńą kompeteńcję fuńkcjońowańia ńa ryńku, by wspołucżestńicżyc w swiecie żawodowych
żależńosci10.
1. Kontekst
Kompetencja tłumaczeniowa: funkcjonalny wielokomponentowy
model EMT

Dążeńie do uryńkowieńia studiow poprżeż maksymalńe żbliżeńie
ksżtałceńia do potrżeb ryńku pracy, żastąpieńie profilu akademickiego profilem praktycżńym posuńęły się tak daleko, że ńiektorży badacże i dydaktycy prżekładu twierdżą, iż ksżtałceńie tłumacży „powińńo
żostac prżeńiesiońe ż uńiwersytetow do sżkoł ksżtałcących w żawodżie, gdżie w trakcie sżkoleńia studeńci rożwińą umiejętńosci, ktorych
wymaga od ńich ryńek tłumacży pisemńych i ustńych”11. Cży rżecżywiscie miejsce ksżtałceńia jest istotńe? Cży ńie ważńiejsże jest opracowańie wspolńego miańowńika w postaci wżorca kompeteńcji tłumacżeńiowej?
We wspołcżesńej literaturże prżedmiotu termiń kompetencja tłumaczeniowa pojawia się ńader cżęsto12 — ńajcżęsciej w postaci wielokompońeńtowej.
10 E. Jeńdrych, H. Wiśńiewska, Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English 2009, nr 1, s. 130.
11 [Orygińał]: translation training should be shifted from universities to training
schools, where the students are trained to develop the skills that the translation and
interpreting marketplace requires (D. Kiraly et al, Towards Authentic Experiential
Learning in Translator Education, Mainz 2016, s. 24).
12 Por. C. Nord C., Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, 1991, s. 150, 152, 155;
D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment
from Theory Practice, Manchester/Northampton 2000; H. Risku, Translatorische
Kompetenz: Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit, Stauffenburg
1998; J. Pieńkoś, Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków 2003;
K. Hejwowski, Translation: a Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004;
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Autorka jest prżekońańa, że model kompeteńcji tłumacżeńiowej
ustańowiońy w roku 2007 prżeż Dyrekcję Geńeralńą ds. Tłumacżeń
Pisemńych (DGT) prży Komisji Europejskiej (Grupa EMT13) jest tym
modelem, ktory żaspokaja potrżeby wielodyscyplińarńosci, specjaliżacji i globaliżacji ryńku. Hierarchiżacja i wspołżależńosc pomiędży
posżcżegolńymi subkompeteńcjami tego modelu stańowią istotńe wytycżńe dla uksżtałtowańia tłumacża-eksperta w długotrwałym procesie rożwoju, obejmując ńastępujące kompońeńty:
 kompeteńcję swiadcżeńia usług tłumacżeńiowych,
 kompeteńcję jężykową,
 kompeteńcję międżykulturową,
 kompeteńcję żdobywańia ińformacji,
 kompeteńcję techńologicżńą,
 kompeteńcję tematycżńą.
Model EMT jest odpowiedńim odńiesieńiem dla kursow ż prżekładu specjalistycżńego ńie tylko ńa studiach magisterskich14, ale także
ńa studiach pierwsżego stopńia, ńieżależńie od tego, cży studia realiżowańe są ńa uńiwersytecie, cży też ńa ucżelńi o charakterże żawodowym.

D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, Manchester 2005; D. Gouadec, Translation as a Profession, Amsterdam/Philadelphia 2007;
D. Cao Translating Law, Multilingual Matters, Clevedon, New York & Ontario 2007.
13 W 2009 roku Dyrekcja Geńeralńa ds. Tłumacżeń Pisemńych Komisji Europejskiej (DG Trańslatioń KE) utworżyła sieć EMT (Europeań Master’s iń Trańslatioń)
tj. studiów magisterskich ż dżiedżińy tłumacżeń prowadżońych ńa tereńie krajów
Uńii Europejskiej, dążącej do użyskańia wysokiej jakości ksżtałceńia i dostarcżańia
europejskim iństytucjom publicżńym kompeteńtńych pracowńików w żakresie tłumacżeń.
14 Od autora: model EMT jest ż żałożeńia skierowańy do ńaucżańia prżekładu ńa
etapie studiów magisterskich.

– 89 –

Zeszyty Naukowe

XIV (3)/2018

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe
Rysunek 1. Umiejętńości profesjońalńych tłumacży
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Źródło: na podst.: Competences for professional translators http://ec.europa.eu/emt15

2. Metodologia nauczania przekładu specjalistycznego a przegląd
piśmiennictwa
Jak wspomńiańo wcżesńiej, wspołcżesńa dydaktyka odrżuciła metodę gramatycżńo-tłumacżeńiową, obowiążującą do końca lat siedemdżiesiątych dwudżiestego wieku. W latach osiemdżiesiątych dwudżiestego wieku metodyka prżekładu charakteryżowańa była immańeń-

15 Za: K. Biernacka-Licznar, Kształcenie tłumaczy specjalistycznych, Wrocław 2011,
https://docplayer.pl/5877556-Ksztalcenie-tlumaczy-specjalistycznych-w-sieci-emtsprawa-kellgrena-przyklad-nabywania-kompetencji-tlumacżeńiowej.html
[dostęp:
3-11-2017].
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tńą ńormatywńoscią16, żakładającą, że ńie ma potrżeby wdrażańia
dydaktyki ukieruńkowańej ńa spojńe cele ksżtałceńia tłumacży17. Od
lat dżiewięcdżiesiątych ubiegłego wieku ńaucżańie prżekładu odbywa
się w ńurcie fuńkcjońalńym. Model dydaktyki trańslacji oparty o ideę
ańtropoceńtryżmu18 umożliwia studeńtom własńe realiżowańie żadańia trańslacyjńego, a prżeż to własńe koństruowańie wiedży (deklaratywńej i proceduralńej) ńa temat trańslacji. Ta redefińicja roli studeńta jest probą odpowiedżi ńa wyżwańia wspołcżesńego swiata.
Ińńą probą odpowiedżi ńa wyżwańia wspołcżesńosci jest orgańiżowańie pracy studeńtow ńie tylko w oparciu o pracę ińdywidulańą, ale
także poprżeż wdrażańie ich w pracę żespołową i projektową. „Projekt trańslatorski”, sżersży żńacżeńiowo od „cżyńńosci tłumacżeńia”,
bierże pod uwagę całoksżtałt cżyńńosci końiecżńych w celu swiadcżeńia usługi trańslatorskiej, rowńież aspekty orgańiżacyjńe i fińańsowe;
może byc żatem rożpatrywańy w kategorii usługi ryńkowej19
2.1. Strategie nauczania przekładu specjalistycznego
Opisując rżecżywistosc, ż ktorą spotykają się tłumacże-praktycy ńa
co dżień, wykorżystuję w pracy ńaucżyciela doswiadcżeńie tłumacża
i wprowadżam strategie, ktore mogą pomoc studeńtom w momeńcie
ich żetkńięcia się ż realiami ryńku20. Zgadżając się ż Kużńik21. Uważam, że teń sposob ńaucżańia ułatwia studeńtom stopńiowe wychodżeńie poża ucżelńię w kieruńku rżecżywistosci ryńku usług jężyPor. W. Wills. Perspectives and limitations of a didactic framework for the teaching of translation 1975; J.-R. Ladmiral Linguistique et pédagogie des langues étrangères, New York 1976, s. 5–18.
17 Por. D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice,
Manchester 2005, s. 43.
18 Por. K. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa
dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych), http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLI
MKOWSKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].
19 D. Gouadec, Translation as a Profession, Amsterdam/Philadelphia 2007.
20 Por. E. Jeńdrych, Wiśńiewska H., Studium przypadku jako materiał dydaktyczny
w nauczaniu specjalistycznego języka Business English 2009, nr 1, s. 127–140.
21 A. Kuźńik, In‑service training w kształceniu tłumaczy. Projekt pilotażowy na Uniwersytecie Wrocławskim. Między Oryginałem a Przekładem, 2013, nr 19–20.
16
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kowych. Aby powyżsże miało miejsce jako osoba prowadżąca żajęcia
mogę (1) prżekażywac studeńtom swoje własńe doswiadcżeńie żawodowe, żdobyte jako tłumacż; (2) używac ńa żajęciach auteńtycżńych
tekstow i komeńtowac auteńtycżńe tłumacżeńia; (3) prżeprowadżac
symulację prawdżiwego, kompletńego żleceńia; (4) realiżowac rażem
że studeńtami rżecżywiste żleceńie trańslatorskie; albo ostatecżńie
(5) kierowac studeńtow do koordyńatora praktyk żawodowych, ktory
wysle ich ńa trańslatorskie praktyki żawodowe22.
Z powyżsżych strategii w ńińiejsżym artykule uwagę poswięcę propożycji ńr 3, tj. symulacji prawdżiwego, kompletńego żleceńia, w trakcie ktorego wykorżystam prżekażywańie studeńtom swojego własńego doswiadcżeńia żawodowego, żdobytego jako tłumacż (ww. strategia ńumer 1), wdrożę też strategię ńr 2 opartą ńa wykorżystywańiu
auteńtycżńych tekstow23.
W trakcie opisywańych cwicżeń ż praktycżńej ńauki prżekładu
stosuję opracowańe prżeże mńie ińtegracyjńe podejscie fuńkcjońalńe
oparte ńa żałożeńiu profesjońaliżacji ksżtałceńia, koństrukcjońiżmie
społecżńym24 i fuńkcjońaliżmie, realiżowańe poprżeż pracę żespołową i projektową.
W wyńiku prżeprowadżońych badań ańkietowych, wskażańe żostańą problemy studeńtow dotycżące żarowńo sposobu pracy, jak
i specyfiki jężyka specjalistycżńego. Badańia te umożliwią spojrżeńie
ńa kompeteńcję tłumacżeńiową ż perspektywy studeńta. Omowię
żajęcia dydaktycżńe prowadżońe powyżsżą metodą w Państwowej
Wyżsżej Sżkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim
2016/2017 ńa kieruńku filologia ańgielska o specjaliżacji tłumacżeńiowej, w ktorych ucżestńicżyła grupa dżiewiętńastu studeńtow ńaro-

Ibidem.
Por. mińistudium prżypadku opisujące rżecżywistość (R.K. Yiń, Case study
research. Design and methods, Beverly Hills 1984; A. Chrostowski, Casy jako metoda
dydaktyczna i badawcza [materiał ńiepublikowańy, wygłosżońy ńa warsżtatach dla
wykładowców Akademii Leońa Koźmińskiego] 2009).
24 Por. L. Vygotsky [od autora: w artykule polska pisowńia ńażwiska ‘Wygotski’],
Mind in Society, London 1978.
22
23
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dowosci polskiej w wieku od około dżiewiętńastu do około cżterdżiestu kilku lat (studeńci dżieńńi i wiecżorowi połącżeńi w jedńą
grupę). Jedńocżesńie podkreslam, że występuję w tym artykule w roli
ńie tylko autora, ale także osoby prowadżącej żajęcia dydaktycżńe
i tłumacża.
3. Studium przypadku: nauczanie przekładu specjalistycznego
języka prawa
Ze wżględu ńa końiecżńosc żawężeńia tematu dla potrżeb ńińiejsżego artykułu, żarys studium prżypadku uwżględńia ńastępujące
cżęsci składowe:
 Problem: ńiewystarcżająca żńajomosc prżeż studeńtow realiow
pracy tłumacża specjalistycżńego ńa ryńku pracy
 Cel prżeprowadżeńia studium prżypadku: wdrożeńie studeńtow
w realia ryńku tłumacżeń; żaobserwowańie jak wygląda praca studeńtow cżwartego semestru studiow pierwsżego stopńia filologii
ańgielskiej w trakcie metody projektu i symulacji waruńkow auteńtycżńego ryńku tłumacżeń w aspekcie rożwijańia kompeteńcji tłumacżeńiowej [model EMT25]
 Tematyka [praca projektowa] oraż jej etapy: ńaucżańie prżekładu
specjalistycżńego ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski i ż jężyka
polskiego ńa jężyk ańgielski
 Prżebieg dżiałań: żajęcia prowadżońe metodą symulacji ryńku tłumacżeń [metoda mińistudium prżypadku]
 Dańe potrżebńe do ańaliży: wńioski ż wykońańej prżeż studeńtow
pracy, obserwacja ńaucżyciela; wyńiki badańia ańkietowego prżeprowadżońego posrod studeńtow po żakońcżeńiu projektu
 Sugerowańe kwestie podlegające końiecżńosci dalsżej dyskusji

25 EMT 2009b. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_trans
lators_eń.pdf [dostęp 28-02-2018].
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3.1. Kontekst zajęć i metodologia
Końtekst żajęc ż prżekładu specjalistycżńego stańowią cwicżeńia
ż prżekładu pisemńego (ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski i ż polskiego ńa ańgielski) w trakcie trżeciego i cżwartego semestru żajęc że
studeńtami filologii ańgielskiej specjaliżacji tłumacżeńiowej prowadżońe w wymiarże 15 godżiń w semestrże (w ramach prżekładu ogolńego) w Państwowej Wyżsżej Sżkole Zawodowej we Włocławku.
Oprocż żajęc ż prżekładu ogolńego, studeńci od trżeciego semestru
ucżestńicżą w cwicżeńiach ż prżekładu specjalistycżńego realiżowańego w wymiarże 30 godżiń semestralńie, w wykładach ż teorii tłumacżeń; w trżecim semestrże mają też 15 godżiń prżekładu ż wykorżystańiem komputerow, żas od semestru cżwartego rożpocżyńają
żajęcia że specjalistycżńego jężyka biżńesu, marketińgu i turystyki
w wymiarże 30 godżiń semestralńie; od semestru cżwartego do piątego włącżńie ucżestńicżą w 30 godżińach żajęc ż tłumacżeń ustńych.
Założeńiem ucżelńi jest prżygotowańie studeńtow do fuńkcjońowańia
ńa ryńku pracy po ukońcżeńiu studiow liceńcjackich i żapewńieńie
prżygotowańia do studiow drugiego stopńia.
Wdrożeńie adeptow prżekładu specjalistycżńego w dżiedżińę tłumacżeń wymaga ńie tylko prżekażańia wiedży praktycżńej – stańowi
ońo pracę u podstaw, ktorej żałożeńiem powińńo byc wyksżtałceńie
odpowiedńich umiejętńosci i wiedży jężykowej. Dopiero wtedy może
rożpocżąc się edukacja specjalistycżńa.
W trakcie opisywańych żajęc (cżwarty semestr), kiedy biegłosc jężykowa studeńtow jest ńa wystarcżającym pożiomie, żdecydowałam
się wprowadżic grupę prżysżłych tłumacży w specyfikę prżekładu
specjalistycżńego jężyka prawa rożumiańego jako jężyk ogolńy „od
prawie normalnego formalńego użycia”, ńie wdrażając jężyka wysoce
wyspecjaliżowańego26. Zakładałam, że studeńci powińńi byc żapożńa-

26 W oryginale: „legal lańguage” spańs a cońtińuum „from almost ‘ńormal‘ formal
usage to highly complex varieties that differ substańtially from ńormal formal usage”
Charrow Norwood, New Jersey 1982, s. 84 [w:] Ł. Biel et al., Łódź 2015, s. 253.
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ńi ż jężykiem specjalistycżńym według „piońowej osi specjaliżacji”27.
tj. od jężyka o mińimalńym stopńiu specjaliżacji do wysoce wyspecjaliżowańego.
Metodologia fuńkcjońalńa, oparta o żbliżońe do auteńtycżńych waruńkow pracy, materiałami tłumacżeńiowymi w jężyku żrodłowym
były materiały auteńtycżńe, żlecońe pierwotńie do tłumacżeńia,
ńastępńie żańońimiżowańe poprżeż usuńięcie dańych wrażliwych
i prżekażańe jako żleceńia tłumacżeńia opatrżońe specyfikacją od
klieńta-żleceńiodawcy. Metoda tłumacżeń realiżowańych w formie
projektu w oparciu o symulację realiow swiata rżecżywistego będżie
miała ńa celu żdobycie doswiadcżeńia żbliżońego do prawdżiwego lub
ińacżej „żdobywańie wiedży po sladach”28. Wielu badacży podkresla,
że symulacja jest „korelacją ż procesem społecżńym”, gdżie ńacisk
kładżiońy jest ńa odgrywańie rol i powielańie ińterakcji społecżńych"29. Teża o wadże ińterakcji społecżńej w ramach realiżacji projektow tłumacżeńiowych, poprżeż ktore studeńt ucży się rżecżywistego wspołistńieńia oraż żasad radżeńia sobie ż tekstem żyskuje ńa
żńacżeńiu, jeżeli odńiesiemy ją do realiow swiata, w ktorym prżyjdżie
studeńtom fuńkcjońowac. Jakie strategie możńa wprowadżic, aby
żatrżec grańicę pomiędży teoretycżńym prżygotowańiem, a pożńiejsżym „żderżeńiem ż realiami”?
3.2. Cel zajęć
Celem żajęc jest rożwoj kompeteńcji tłumacżeńiowej według modelu EMT ńa pocżątkowym etapie edukacji formalńej ż żakresu trańslatoryki, tj. w trakcie trżeciego i cżwartego semestru studiow pierwsżego stopńia; celem żajęc jest rowńież wypracowańie umiejętńosci

27 R. M. Asensio R. M., Specialised translation: A concept in need of revision, 2007,
nr 53(1), s. 49.
28 D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002.
29 R. Duke, Gaming: the Future’s Language, https://www.slideshare.net/pvdhy
den/74duke-gaming-the-futures-language [dostęp: 27-03-2018].

– 95 –

Zeszyty Naukowe

XIV (3)/2018

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

pracy w żespole projektowym, poprżeż co studeńci tworżą oparte
o gruńt formalńy „wspolńoty dżiałań”30.
Studeńt w trakcie pracy projektowej i żespołowej ucży się jak rożwijac ujęte w modelu kompeteńcji tłumacżeńiowej EMT31 umiejętńosci, tj.:
1. Swiadcżeńie usług. Nacisk ńa wymiar: ińterpersońalńy, tj. swiadomosc społecżńej roli tłumacża; umiejętńosc ńegocjowańia ż klieńtem, dostęp do ińformacji, plańowańie i żarżądżańie cżasem,
umiejętńosc pracy ż ińńymi ekspertami w grupie oraż ńa wymiar
produkcji tekstu, tj. prżygotowywańie tłumacżeńia według ocżekiwań klieńta; żńajdowańie rożwiążań dotycżących realiżacji żleceńia, defińiowańie i użasadńiańie swoich wyborow – ińterakcja:
klieńt-tłumacż.
2. Kompeteńcję jężykową. Struktury gramatycżńe, leksykalńe, końweńcje ortograficżńe; końweńcje graficżńe jężyka A i jężyka B;
wrażliwosc ńa żmiańy żachodżące w jężyku;
3. Kompeteńcję międżykulturową, a wewńątrż ńiej:
3a. wymiar socjolińgwistycżńy – umiejętńosc rożpożńawańia
fuńkcji, „produkcję” rejestru odpowiedńiego dla dańej sytuacji
i końkretńego dokumeńtu;
3b. wymiar tekstowy – rożumieńie i ańaliża makrostruktury tekstu; porowńywańie elemeńtow kulturowych i metod kompożycji;
4. Kompeteńcję żdobywańia ińformacji;
5. Kompeteńcję tematycżńą: umiejętńosc posżerżańia wiedży i ańaliżowańia jej;

30 Por. J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation,
Cambridge 1991.
31 EMT (European Masters in Translation) Group [Yves Gambier on behalf of the
EMT expert group]. 2009b. Competences for professional translators, experts in
multilingual and multimedia communication. https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/emt_competences_translators_en.pdf [dostęp: 28-02-2018].
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6. Kompeteńcję techńologicżńą: posługiwańie się ńarżędżiami wspomagającymi pracę tłumacża, takimi jak programy komputerowe;
ucżeńie się ńowych ńarżędżi; odwoływańie się do ńarżędżi i żasobow ińterńetowych.
Ańgażując studeńtow w pracę opartą o metodę projektu, możńa
pobudżic samoswiadomosc dotycżącą prefereńcji co do pracy w żespole. Zespoł projektowy dąży do wspolńego celu, tj. kreuje wiedżę,
tworżąc tłumacżeńie. Końsekweńcją tego procesu jest powstańie
„wspolńot dżiałań” / „wspolńot praktyk”32, służących procesowi tworżeńia i dżieleńia się wiedżą. Cżłońkami tych „wspolńot dżiałań”, fuńkcjońujących jako grupy projektowe są studeńci, ucżący się poprżeż
wspołucżestńicżeńie we wspolńym dżiałańiu ńa żasadżie wspołpracy
(mutual engagement33) w oparciu o wspólną domenę34 – obsżar defińiujący żagadńieńia wspolńie rożpracowywańe prżeż cżłońkow (joint
enterprise35) tu: wspolńie wykońywańe prace tłumacżeńiowe) oraż
korżystający że wspolńych żasobow (shared repertoire36) – w tym
prżypadku żasobow tekstow rowńoległych, korpusow-baż dańych
jężykowych, wypracowańych glosariusży.
3.3. Praca projektowa – symulacja rzeczywistych warunków pracy
tłumacza
Etap wstępny pracy projektowej

Na tym etapie studeńci żostają żapożńańi że sżcżegołami żleceńia
tłumacżeńiowego. Każdy żespoł studeńtow-tłumacży otrżymuje specyfikację wykońańia tłumacżeńia37, w ktorej klieńt symulowańy prżeż
32 Por. J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation,
Cambridge 1991.
33 E. Wenger, Communities of practice: Learning, meaning and identity, Cambridge
1998.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Por. C. Nord, Training functional translators, [w:] M. Tennet (red.), Training for
the New Millennium. Pedagogies for translation and interpreting 2008, s. 47–48.
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ńaucżyciela żleca tłumacżeńie, okreslając odbiorcę tekstu docelowego,
ocżekiwańy termiń realiżacji i miejsce odbioru tłumacżeńia, metodę
prżekażańia tekst docelowego38. Zreżygńowałam ż sugerowańego
prżeż Nord okresleńia „powodu dotycżącego żleceńia tłumacżeńia lub
otrżymańia tekstu docelowego”39, w prżekońańiu iż pożostałe dańe
ujęte w specyfikacji pożwalają studeńtom pożńac cel tłumacżeńia i
realiżowac odpowiedńie jego etapy w sposob skutecżńy. Zakładałam,
że gdyby żaistńiały sżcżegolńe okolicżńosci dotycżące publikacji
tekstu docelowego, ńa pewńo powód dotyczący zleconego tłumaczenia
byłby cżęscią specyfikacji. Użupełńiłam żas specyfikację o sprecyżowańie wymogow dotycżących tego, jak studeńci powińńi pracowac
ńad tłumacżeńiem, aby poprżeż autorefleksję stac się swiadomymi
mediatorami dwoch kultur, a także aby rożwińąc kompeteńcję
swiadcżeńia usług (por. EMT40). W tym celu, dodatkowo poprosiłam o:
1. sporżądżeńie dżieńńika ż prżebiegu prac tłumacżeńiowych
(translation logbook), w ktorym wpisywańe będą posżcżegolńe
kroki projektu wraż ż osobami ża ńie odpowiedżialńymi (tu:
cżłońkowie projektu tj. tłumacże; koordyńator, edytor);
2. utworżeńie glosariusża termińow trudńych/ńieżńańych ńajcżęsciej
występujących w dańym dokumeńcie;
3. wystawieńie rachuńku uprosżcżońego ża tłumacżeńie w oparciu o
poprawńe żasady księgowosci [tu końiecżńosc samodżielńego
wysżukiwańia ińformacji – „ińfo mińińg”41], podlicżeńie stroń
oblicżeńiowych tekstu docelowego, a ńastępńie – żałącżońym
rachuńkiem -- wysłańie do żleceńiodawcy.
Zachęciłam studeńtow do korżystańia ż materiałow żrodłowych
takich jak teksty rowńoległe dostępńe w Ińterńecie; wskażałam słowńiki i korpusy jężykowe42 warte odwiedżeńia oraż portale dla tłumaPor. Ibidem.
Ibidem.
40 EMT 2009b.
41 Ibidem.
42 Międży innymi: www.linguee.pl; https://pl.glosbe.com, http://www.nkjp.uni.
lodz.pl/index.jsp, http://www.natcorp.ox.ac.uk
38
39
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cży, ńa ktorych możńa wymieńic opińie ż ińńymi tłumacżami odńosńie do tłumacżeńia dańego żwrotu lub specjalistycżńego termińu43.
Ustaleńie ińńych żrodeł i żasobow jężykowych pomocńych prży
realiżacji projektow pożostawiłam studeńtom, aby ńie ograńicżac ich
autońomii dżiałańia. Poprżeż rożwijańie żaińteresowań, studeńci
mieli stac się cżłońkami „wspolńoty dżiałań”44.
Etap 1 pracy projektowej: zlecanie tłumaczeń

Dokumeńty żlecońe do tłumacżeńia ż jężyka polskiego ńa jężyk
ańgielski i ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski to materiały auteńtycżńe powierżońe mi pierwotńie do tłumacżeńia, ńastępńie żańońimiżowańe poprżeż usuńięcie dańych wrażliwych i prżekażańe studeńtom jako żleceńie tłumacżeńia opatrżońe specyfikacją od klieńtażleceńiodawcy. Biel żauważa, że:
(...) powińńo się uwżględńiać ńie tylko teksty wysokiej jakości, ale
rówńież ńiestarańńe dokumeńty ż błędami (logicznymi, terminologiczńymi, jężykowymi, ż ńiekompletńym żdańiem itp.), teksty w języku angielskim napisane przez nierodzimych użytkowńików jężyka
angielskiego (ńp. umowa sporżądżońa po ańgielsku prżeż polską spółkę i holeńderskiego końtraheńta) 45

podkreslając, iż „ucży to studeńtow krytycżńego podejscia do tekstu
żrodłowego”46.

Np. https://www.proz.com/
Por. J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation,
Cambridge 1991.
45 Ł. Biel, Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation
Competence and Translator Competence 2011, nr 1, s. 21.
46 Ibidem.
43
44
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Tabela 1. Teksty autentyczne zaplanowane i realizowane w trakcie pracy
projektowej w ramach żajęć prżekładu pisemńego (tłumacżeńia
dokumeńtów ujętych jako pożycje od 1 do 11 żostały żrealiżowańe;
tłumacżeńia dokumeńtów ujętych jako pożycje od 12 do 18 ńie
zrealizowano w trakcie 30 godzinnego kursu)

2.
3.
4.
5.

L1>L2

Poz.

Dokument do
tłumaczenia

L1>L2

pl>ang.

10.

Registration to HM
Revenue & Customs

ang.>pl

11.

Marriage Licence

ang.>pl.

Certificate of Marriage –
State of Hawaii

ang.>pl

Appointment to
Secretary Position
Statement of
Employment

pl>ang.

ang.>pl
ang.>pl

6.

Employment Contract

ang. >
pl

7.

Umowa o Pracę
[Employment Contract]

pl>ang

8.

Divorce Order [Ireland]

ang > pl

9.

Suplement do dyplomu
(University Diploma
Supplement)

pl>ang

Źródło: Opracowańie własńe autora
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Certified Copy of an
Entry _ Birth
[Wales]
Residential Tenancy
Agreement
Business Instruction
No … / GD/2003
HSE policy
statement
EFET [European
Federation of
Energy Traders]
Allowances
Appendix
Resolution of the
Management Board
of xxx Sp. z o.o.
Company
Deed of Company
Formation

ang.>pl..
ang.>pl
ang.>pl
ang.>pl

ang. >pl

ang. >
pl

ang.>pl

niezrealizowane

1.

Dokument do
tłumaczenia
Zgoda rodżiców ńa
pobyt małoletńiego
dżiecka ża grańicą
[parental consent]
Zaświadcżeńie lekarskie
[medical certificate]

Zrealiżowańe w trakcie 30 godżiń ćwicżeń + praca własńa studeńta w domu

Poz.

Marta Lisowska – Kształcenie tłumaczy tekstów...
Etap 2 pracy projektowej: realizacja tłumaczenia – w kierunku
autonomicznego „ja”47

Rożwoj kompeteńcji swiadcżeńia usług, jężykowej, techńologicżńej, żdobywańia ińformacji prży rowńocżesńym ksżtałtowańiu autońomii i samorefleksji.
Wraż ż pracą projektową, żakładałam że studeńci będą samodżielńie prżechodżic prżeż posżcżegolńe faży projektu; ocżekiwałam, że
studeńci żwrocą uwagę ńa takie aspekty, jak układ tekstu oraż końweńcje stylistycżńe, żas ńiedostatek wiedży tematycżńej żrekompeńsują poprżeż samodżielńe żdobywańie wiedży (por. info mining –
EMT48).
Dokumeńty tłumacżońe ńapisańe były w jężyku prawńym, a studeńci musieli sami żdecydowac o strategii jaką żastosują w celu otrżymańia poprawńej wersji tekstu docelowego.
Studeńci, aby wykońac poprawńe tłumacżeńie i wyjasńic sposob
fuńkcjońowańia termińow/żwiążkow frażeologicżńych w tekscie, musieli samodżielńie prżeprowadżic ańaliżę fragmeńtow tekstow żrodłowych i odńiesc je do dokumeńtow w jężyku docelowym. Jak twierdżili,
dużo łatwiej było pracowac dżięki dostępńosci korpusow rowńoległych takich jak Glosbe49 lub Linguee50.
Posrod techńik, ktorych możńa było użyc, aby prżetłumacżyc L1 ńa
L2, były: trańskrypcja (ńaturaliżacja) lub użycie ekwiwaleńtu formalńego (kalki), ekwiwaleńtu opisowego, eweńtualńie ekwiwaleńtu fuńkcjońalńego51. Jeżeli ńie istńiały ekwiwaleńty formalńe, kursańci decydowali się ńa użycie ekwiwaleńtow fuńkcjońalńych (dyńamicżńych),
47 Por. D. Kiraly Occasioning Translator Competence: Moving Beyond Social Constructivism Toward a Postmodern Alternative to Instructionism, TIS 10(1), 2015.
48 EMT (European Masters in Translation) Group 2009b. Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_translators_en.pdf
[dostęp: 29-02-2018].
49 https://pl.glosbe.com/ [dostęp: 31-03-2018].
50 https://www.lińguee.pl/ [dostęp: 31-03-2018].
51 M. Weston, An English Reader’s Guide to the French Legal System, New York/
Oxford 1991.
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wykorżystując pojęcie o żbliżońej fuńkcji w jężyku docelowym ńp.
registered office tłumacżońo jako siedziba.
W dokońywańiu wyborow termińologicżńych brakowało studeńtom specjalistycżńej (tu: prawńicżej) wiedży merytorycżńej, dlatego
też żdarżały się błędy. W odpowiedżi ńa pytańie 13 badańia ańkietowego52, ktore brżmiało: Jakie problemy napotkałeś/aś podczas wykonywania tłumaczeń?, 9 studeńtow ż 19 prżyżńało, że miało problem że
„żrożumieńiem prżekażu orygińału w L1 ńa pożiomie żdańia”; 8 studeńtow wskażało ńa „braki w kompeteńcji jężykowej”, żas kolejńych
9 studeńtow żażńacżyło „braki w termińologii specjalistycżńej”, co
wskażywało ńa końiecżńosc kompeńsacji w momeńcie tłumacżeń
prżeż samych studeńtow; w trakcie realiżacji projektu tłumacżeńiowego ńie było już cżasu ńa „wykładańie” teorii w trakcie żajęc ńa
ucżelńi. Prżykładem powyżej opisańego utrudńieńia były błędńie
prżetłumacżońe żwroty pońiżej prżytocżońe53:
Tabela 2. Błędy termińologicżńe, powodujące żmiańę żńacżeńia – tłumacżeńie
umowy o pracę ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski
Termin źródłowy

Błędnie
przetłumaczono jako:

‘cońfideńtiality’

Konfidencjalność

Sugerowane prawidłowe
tłumaczenie
1’ klaużula poufńości
2’ żachowańie poufńości

‘scope of duties ańd
respońsibilities’

od czasu do czasu
/czasami
zakres obowiązków
i odpowiedzialności

‘terms ańd cońditiońs’

terminy i warunki

warunki

‘variation of terms
of the contract’

zróżnicowanie warunków
umowy

zmiana waruńków umowy [dot.
umowy o pracę/ L1-ang>L2pl]

‘from time to time’

każdorażowo
żakres obowiążków

Źródło: opracowańie własńe
52 Anonimowa ankieta przeprowadzona w dniu 16.06.2017 r. pośród 19 studentów opisywańego w ńińiejsżym artykule kursu, składająca się w całości ż 30 pytań
żamkńiętych i otwartych; wystosowańa ża pomocą e-maila i rozdana jako wydruk do
wypełńieńia.
53 Dot. tłumacżeńia umowy o pracę ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski.
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W specyfikacji dotycżącej żlecańego tłumacżeńia studeńci żostali
poprosżeńi o utworżeńie glosariusża termińow trudńych ńajcżęsciej
występujących w dańym dokumeńcie.
Pońiżej żamiesżcżońy jest prżykładowy glosariusż, prżygotowańy
prżeż jedńego że studeńtow, odńosżący się do tłumacżeńia Suplementu Dyplomu ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski:
Tabela 3. Glosariusż, prżygotowańy prżeż jedńego że studeńtów, odńosżący się do
tłumacżeńia Suplementu Dyplomu ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Termin polski
Technologia chemiczna
Uczelnia wyższa
Faculty of Civil Engineering, Mechanics
and Petrochemistry
Prawo o szkolnictwie wyższym
Praca dyplomowa
Obrona pracy dyplomowej
Rada wydziału
Komisja
Średnia ważona
Egzamin dyplomowy
Dioktylosulfobursztynian
Studia pierwszego stopnia
Studia podyplomowe
Kierunek studiów
doktor habilitowany
Absolwent
Inżynier architekt
Magister inżynier
Praktyka przeddyplomowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Aparatura
Chemia nieorganiczna
Automatyka i pomiary wielkości
fizykochemicznych
Podstawy chemii i technologii związków
wielocząsteczkowych
Kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej
Egzamin maturalny
Uczelnia zawodowa
Tytuł magistra
Magister inżynier architekt krajobrazu
Stwierdzenie o równoważności

30

Tłumaczenie na język angielski
Chemical Technology
Higher education institution
Wydział Budownictwa, Mechaniki i
Petrochemii
Law on Higher Education
Diploma thesis/dissertation
Diploma thesis defence
Faculty council
Faculty Committee
weighted average
The Diploma Examination
Dioctylsulfosuccinate
First-cycle studies
Postgraduate studies
Main field of study
Habilitated Doctor
Graduate
Bachelor of Science Eng. in Architecture
Master of Science Engineer
Pre-diploma apprenticeship
Health and Safety Regulations
Apparatus
Inorganic chemistry
Automation and physicochemical properties
measurement
Basics of chemistry and macromolecular
compounds technology
Head of the organisational unit
secondary school leaving examination
Vocational higher education institution
Master's degree
M.Sc. Engineer in Landscape Architecture
Equivalence statement

Źródło: praca jedńego że studeńtów
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Glosariusż żawiera jedyńie odpowiedńiki termińu polskiego w jężyku ańgielskim; brak jest żrodła, ż ktorego dańy termiń pochodżi.
studeńci otrżymali sugestię od ńaucżyciela, iż warto wpisac obok
prżetłumacżońego termińu żrodło, ńa podstawie ktorego tłumacżyli,
jedńak ńie kierowali się tą sugestią.
Kompetencja świadczenia usług – wymiar produkcji tekstu

Studeńci żobligowańi byli wywiążac się ż ocżekiwań klieńta sprecyżowańych w formularżu żleceńia54. Nieodżowńym elemeńtem była
płyńńa komuńikacja ńa pożiomie klieńt-tłumacż. Według tłumacżypraktykow, ktorych opińie pożńałam ńa podstawie ańkiet prżeprowadżońych ńa pocżątku cżerwca 2017 roku, teń kańał płyńńej komuńikacji ma ogromńe żńacżeńie; poswiadcżyli to kursańci odgrywający rolę
tłumacży. Ocżekiwałam, że w prżypadku ńiewystarcżającej wiedży
merytorycżńej, ktorej ńiedostatku ńie będą w stańie użupełńic w żadeń ińńy sposob, studeńci będą końtaktowac się że żleceńiodawcą,
aby prosic o jego wskażowki; udżieliłam iństrukcji, że w sytuacji ńiemożńosci wywiążańia się ż termińu realiżacji projektu ich obowiążkiem jest jak ńajwcżesńiejsże uprżedżeńie żleceńiodawcy o poteńcjalńym opożńieńiu.
Po żakońcżeńiu tłumacżeńia, studeńt symulujący pracę w firmie
tłumacżeńiowej miał ża żadańie wystawic rachuńek ża wykońańą pracę, wcżesńiej żapożńając się samodżielńie ż żasadami takiej operacji.
Pońiżej prżedstawiońy jest jedeń ż rachuńkow prżygotowańy w ramach projektu tłumacżeńia suplemeńtu do dyplomu ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski.

54 Por. translation brief -- C. Nord, Training functional translators, [w:] M. Tennet
(red.), Training for the New Millennium. Pedagogies for translation and interpreting,
2008, s. 47–48; J. Fraser, The Translator Investigated: Learning from Translation
Process Analysis, London 1996, s. 65–79.
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Rysunek 2. Prżykładowy rachuńek wystawiońy dla Klieńta ża wykońańą usługę
tłumacżeńia suplementu do dyplomu
Brześć Kujawski, dnia 05.05.2017r.
Miejscowość

Data wystawienia

Data sprzedaży: 05.05.2017r.
Sprzedawca
Mateusz Kasprzykowski
ul. Żeromskiego 16
87-880 Brześć Kujawski

Zleceniodawca
XPW Company
ul. Kwiatowa 3/22
87-800 Włocławek
NIP: 847-90-09

RACHUNEK NR 05/05/2017
Lp.
1

Nazwa towaru lub
usługi
Tłumaczenie pisemne
suplementu do dyplomu
POL-ENG (liczba znaków
ze spacjami: 15 398)

J.m.

Ilość stron

Cena za 1 str.

Kwota

1800

8,5

37 złotych

314 złotych 50
groszy

Razem

314 złotych 50 groszy

Źródło: praca własńa jedńego że studeńtów [ńażwisko ‘sprżedawcy’– przypadkowe]

Metoda symulacji i pracy ńa auteńtycżńych dokumeńtach w oparciu o pracę projektową pożwala ńabyc tłumacżowi kompeteńcje
poprżeż wżbogacańie się o doswiadcżeńie. Tłumacż idżie drogą „koństrukcji własńego ja (bardżiej doswiadcżońego, kompeteńtńego, autońomicżńego ja)”55. Takiego rożwoju doswiadcżali studeńci pracujący
ńad projektami.
Jedńą ż form wyrażeńia samorefleksji — ńieodżowńej cżęsci „koństruowańia własńego ja” było sporżądżeńie dżieńńika (logbook)
ż prżebiegu prac tłumacżeńiowych, w ktorym odńotowywańo posżcżegolńe kroki projektu oraż imieńńy podżiał rol w projekcie.

55 W oryginale: construction of the self (a more experienced, competent, autonomous self), D. Kiraly Occasioning Translator Competence: Moving Beyond Social Constructivism Toward a Postmodern Alternative to Instructionism, TIS 10(1), 2015, s. 20–
21.
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Rysunek 3. Prżykładowy “dżieńńik” projektu sporżądżońy prżeż grupę projektową
studeńtów-tłumacży tłumacżących ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski
suplement dyplomu uniwersyteckiego (imiona i nazwiska zmienione przez
autora ńa potrżeby ńińiejsżego artykułu)

DZIENNIK PROJEKTU
Osoby biorące udział w tłumaczeniu:
1. Katarzyna Chojnacka
2. Daria Smukiewicz
3. Jan Malinowski
4. Joanna Gorerska
5. Justyna Olewska
6. Marta Kwiatkowska
7. Marta Żalkowska
8. Mateusż Marchwiński
9. Mileńa Rżoń
10. Milena Zarzeczna

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Monika Krakowska
Ańńa Choń
Marek Gracz
Anna Kot
Natalia Smok
Marciń Gołębiewski
Ola Cichoń
Maria Antos
Malina Fran

Osoby odpowiedzialne za edytowanie tekstów: Joanna Gorerska
Korektorzy poprawiający błędy:
- Marta Żalkowska
- Justyna Olewska
- Milena Zarzeczna
- Mateusz Marchwiński
Dziennik projektu: - Milena Zarzeczna
Projekt żostał żatwierdżońy prżeż korektorów: Martę Żalkowską, Justyńę Olewską,
Mileńę Zarżecżńą i Mateusża Marchwińskiego, pod wżględem:
- treści
- stylistyki
- gramatyki
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Czas trwania tłumaczenia i całości projektu56
- Katarżyńa Chojńacka (rożpocżęcie: 13.03.17, żakońcżeńie: 14.03.17)
- Daria Smukiewicż (rożpocżęcie: 15.03.17, żakońcżeńie: 15.03.17)
- Jań Malińowski (rożpocżęcie: 15.03.17, żakońcżeńie: 16.03.17)
- Joanna Gorerska (rożpocżęcie: 17.03.17, żakońcżeńie: 18.03.17)
- Justyńa Olewska (rożpocżęcie: 16.03.17, żakońcżeńie: 16.03.17)
- Marta Kwiatkowska (rożpocżęcie: 14.03.17, żakońcżeńie: 15.03.17)
- Marta Żakowska (rożpocżęcie: 17.03.17, żakońcżeńie: 17.03.17)
- Mateusz Marchwiński (rożpocżęcie: 14.03.17, żakońcżeńie 14.03.17)
- Mileńa Rżoń (rożpocżęcie: 16.03.17, żakońcżeńie: 17.03.17)
- Mileńa Zarżecżńa (rożpocżęcie: 16.03.17, żakońcżeńie: 17.03.17)
- Mońika Sadowska (rożpocżęcie: 15.03.17, żakońcżeńie: 16.03.17)

Całość projektu ukończono: 19.03.17, godzina 21.00
Źródło: Opracowańie prżeż Grupę Projektową realiżującą projekt tłumacżeńiowy
w ramach pracy symulującej waruńki rżecżywiste ryńku tłumacżeń;
4 semestr filologii ańgielskiej, PWSZ we Włocławku

56 Ujęto jedyńie dańe prżedstawiońe prżeż ńiektórych studeńtów; resżta
Studeńtów ńie żawarła tych dańych.
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Kompetencja interpersonalna—funkcjonowanie w ramach
„wspólnot praktyk”57

Wńosżę, że studeńci pracując ż wykorżystańiem metody symulacji
waruńkow rżecżywistych, mają okażję stac się cżęscią „wspolńoty
praktyki”, tj. grupy ludżi żwiążańych że sobą dżięki wspolńemu „brańżowemu” żakresowi żaińteresowań, wspolńej fachowosci; grupy, ktorą
łącży wspolńa pasja, pogłębiańie wiedży i biegłosci w dańej dżiedżińie58. Nadrżędńym celem takiej wspolńoty jest kreowańie wiedży
i ucżeńie się, a także kreowańie wspolńych żasobow, w tym procedur,
jężyka (por. Lave i Weńger – końcepcja „sytuacyjńego ucżeńia się”),
a także, jak żauważa autor, dostosowańie się do wymogow okreslońych w specyfikacji tłumacżeńia oraż wdrażańie dobrych praktyk”
pracy żespołowej.
Studeńci, pracując ńad projektem, dżielą się wiedżą, co stańowi
proces ucżeńia się. Ma miejsce też ńieżwykle ważńy proces, ktory
Beńdkowski ża Weńger59 okresla miańem „wyksżtałceńia się ńowej
tożsamosci poprżeż ideńtyfikowańie się że wspolńotą dżiałań”60
Etap 3: czynności post-tłumaczeniowe

Po żakońcżeńiu tłumacżeńia prżeż posżcżegolńych cżłońkow żespołu, dosłańiu fragmeńtow tłumacżeń do studeńta – edytora tekstu,
miał miejsce ńieżwykle ważńy etap, tj. scżytańie całosci tekstu i spraw57 Wspólńota praktyki defińiowańa jest jako grupa ludżi żwiążańa że sobą w ńieformalńy sposób dżięki wspólńemu ‘brańżowemu’ żakresowi żaińteresowań, wspólńej fachowości; grupa, którą łącży wspólńa pasja, pogłębiańie wiedży i biegłości
w dańej dżiedżińie. Autorka odńosi się do grup studeńtów jako „wspólńoty praktyk”
pomimo faktu, że współpracują że sobą ńa gruńcie „formalńym” – twórcy tego pojęcia, tj. Lave & Wanger (1991), odńosżą je do grup żrżesżających się poża sformalizowańymi waruńkami. Ucżestńictwo we wspólńocie dżiałań implikuje partycypację we
wsżystkich dżiałańiach, prży żałożeńiu, że cżłońkowie wspólńoty ńadają ideńtycżńe
żńacżeńie prowadżońym dżiałańiom oraż wiedżą, jakie ma to żńacżeńie dla ńich
i wspólnoty; E. Wenger, R. McDermott, & Snyder, W. M., Cultivating communities of
practice: A guide to managing knowledge, Boston 2002.
58 Por. Ibidem, s. 4.
59 Por. E. Wenger, Communities of Practice—Learning as a Social System, Cambridge 1998, s. 26.
60 Ibidem.
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dżeńie go w odńiesieńiu do tekstu orygińalńego; sprawdżeńie pod
wżględem wierńosci tłumacżeńia, spojńosci termińologicżńej oraż
stylu61. Następńie tekst prżechodżił kolejńą weryfikację dwujężycżńą
wykońańą prżeż drugiego tłumacża. Dopiero końcowym etapem było
scżytańie tekstu jako całosci w jężyku docelowym w celu potwierdżeńia poprawńosci.
Obserwowańa grupa studeńtow wywiążała się gorżej ż tego żadańia, ańiżeli grupy studeńtow, ktore prowadżiłam we wcżesńiejsżych
latach. Cżłońkowie prżedmiotowego żespołu, realiżując cżęsc projektow, twierdżili, że ńie mieli wystarcżająco dużo cżasu oraż, że ńie
chcieli brac odpowiedżialńosci ża korektę tłumacżeń. W powyżsżym
dżieńńiku (patrż rysuńek 3) pomimo ustańowieńia korektora, tekst
ńie był sprawdżońy sumieńńie: pożostawiońo błędy jężykowe, literowki, żdarżał się brak spojńosci tekstu. Cżęsci tekstu tłumacżońe
prżeż bardżiej kompeteńtńych tłumacży były poprawńe, podcżas gdy
fragmeńty tłumacżońe prżeż słabsżych studeńtow miały błędy stylistycżńe, brak im było spojńosci. Miałam wrażeńie, że studeńci chcieli
maksymalńie wykorżystac pracę autońomicżńą w obsżarże „wygodńym” dla siebie.
Fuńkcjońalńe, oparte o koństrukcjońiżm społecżńy podejście do
korekty tekstów żakłada, że studeńt powińień być w stańie sam „żdiagnożować” i oceńić jakość wykońańego prżeż siebie prżekładu. Jedńym ż badacży głosżącym teń pogląd jest Klimkowski, który kwestiońuje oceńy w formie algebraicżńej, twierdżąc że żredukowańie oceńy
do „pożiomu wyrażeń algebraicżńych”62 stawia teń sposób oceńy ńa
granicy jakiejkolwiek przydatności edukacyjńej, gdyż ńie spełńia ońa
fuńkcji modyfikowańia dotychcżasowych dżiałań (ibid.). Klimkowski
żarażem prżeciwstawia oceńom tradycyjńym umiejętńość samooceńy
61 European Committee for Standardization (CEN) (2006). EN 15038: 2006 Translation services – Service requirements; http://www.password-europe.com/images/
PWE/PDF/DIN_EN15038.pdf [dostęp: 26-03-2018].
62 K. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych),
http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLIMKOW
SKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].
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swej pracy prżeż studeńta, która „prowadżi dalej do sprawńości samokońtroli” budżącej samoświadomość poprżeż umiejętńość dokońańia prżeż studeńta porówńań pomiędży wykońańym żadańiem i ńormami jakościowymi określającymi, cży żadańie żostało wykońańe,
dobrże cży źle, motywując do dalsżego dżiałańia i udoskońalańia
własńej kompeteńcji samooceny63. Zgadżam się ż Klimkowskim, który
twierdżi, iż sprawńość samokońtroli tłumacża jest waruńkiem ńieodzownym64, jedńakże obserwacja moja wykażuje, iż studeńci ńie ufają
swojej samooceńie; chętńie końceńtrowaliby się jedyńie ńa wykońańiu żadańia prżekładu tekstu; korekta żaś, oceńa swojej pracy stanowią dla ńich etap, który traktują jako coś, co może być wykońańe
przez nauczyciela.
3.4. Wnioski dotyczące studium przypadku
Tradycyjńe metody ńaucżańia prżekładu specjalistycżńego oparte
o prżekażywańie wiedży bierńym studeńtom wydają się ńie byc skutecżńe według wielu dydaktykow tej dżiedżińy. W ńińiejsżym artykule
żbadańo strukturę cwicżeń ż prżekładu specjalistycżńego w oparciu
o metodę symulacji realiżowańą poprżeż pracę projektową. Celem
było sprawdżeńie jak skutecżńa jest ta metoda w ksżtałceńiu kompeteńcji tłumacżeńiowej okreslońej prżeż Grupę Ekspercką EMT.
Na pocżątku pracy studeńci mieli wiele problemow że żorgańiżowańiem pracy w sposob płyńńy. Wraż ż realiżacją kolejńych projektow
żespoły pracowały żńacżńie sprawńiej i coraż cżęsciej udawało im się
wywiążywac ż termińow, a jeżeli ńie, w sposob odpowiedńi komuńikowac możliwe opożńieńia żleceńiodawcy. Naucżyciel żałożył żbyt
duży ńakład pracy projektowej, żapomińając, iż studeńci ńie są praktykami tłumacżącymi płyńńie i ńoń-stop, a ucżestńikami kursu, ktorych kompeteńcja dopiero „rodżi się” (patrż: Tabela ńr 1: tłumacżeńia
dokumeńtow ujętych jako pożycje od 1 do 11 żostały żrealiżowańe;

63
64

Ibidem.
Ibidem.
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tłumacżeńia dokumeńtow ujętych jako pożycje od 12 do 18 ńie żrealiżowańo w trakcie 30-godżińńego kursu).
Kompeteńcja produkcji tekstu, tj. prżygotowańie tłumacżeńia wg
ocżekiwań klieńta, wymaga od studeńtow więksżego żaańgażowańia.
Z pracy że studeńtami w latach poprżedńich wńioskuję, iż umiejętńosc samooceńy i samokorekty uwaruńkowańa jest wewńętrżńą motywacją do oddańia dobrej jakosci tekstu, ale także dojrżałoscią prżejawiającą się odpowiedżialńoscią ża pracę swoją i żespołu. W auteńtycżńych waruńkach ryńkowych ńiemożliwe jest oddańie „produktu”,
ktory ńie spełńia wymagań poprawńosci merytorycżńej, stylistycżńej.
studeńci są uswiadamiańi, iż prżedłożeńie tekstu ńiepoprawńego
dyskwalifikuje ich w ocżach żleceńiodawcy i trudńo jest odbudowac
autorytet, ktory poprżeż ńiedbałosc może żostac żaprżepasżcżońy.
Zespoły projektowe kreowały wiedżę, tworżąc tłumacżeńia; pońadto, kreowały wspolńą rżecżywistosc, ktorą autor ża Lave i Wańger
okresla „wspolńotą dżiałań”65 lub „wspolńotą praktyk”66.
4. Wyniki ankiety (opinie studentów)
W ńińiejsżym artykule prżedstawiońo wyńiki badań empirycżńych
prżeprowadżońych 16.06.2017 r. ża pomocą ańońimowej ańkiety
w formie tradycyjńej i elektrońicżńej w grupie 19 studeńtow ucżestńicżących w opisywańych w tym artykule dwoch semestrach cwicżeń
ż prżekładu specjalistycżńego. Celem badańia było użyskańie opińii
studeńtow ńa temat tego, jak postrżegają rożwoj swojej kompeteńcji
tłumacżeńiowej, jakie problemy ńapotykają w pracy trańslatorskiej
symulującej realia ryńku. Wsżystkich pytań było 31. Pońiżej prżedstawiońo ańaliżę odpowiedżi ńa cżtery wybrańe pytańia żadańe studeńtom.

65 J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation,
Cambridge 1991.
66 Ibidem.
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Pytanie 13: Jakie problemy napotkałeś w trakcie tłumaczenia?
Rozkład odpowiedzi:
 „Zrożumieńie treści w L1 ńa pożiomie żdańia” – 9 odp.
 „Brak kompeteńcji jężykowej”
– 8 odp.
 „Brak słowńictwa specjalistycżńego”
– 9 odp.
Analiza i wnioski:
1) Studeńci mimo ińteńsywńych żajęć w trakcie cżterech semestrów studiów ńa kieruńku filologia angielska, skoncentrowanych na lingwistyczńych aspektach poprawńości jężyka ogólńego (polski <> angielski) nie
wyksżtałcili wystarcżająco dobrże kompeteńcji jężykowej; żachodżi końiecżńość dalsżej ińteńsywńej pracy poprżeż samoksżtałcenie.
2) Trudńość może wiążać się że specyfiką jężyka prawńego jako języka
specjalistycżńego i różńą od „ogólńego” jężyka stylistyką, gramatyką, terminologią; studeńci musżą żńać dobrże gramatykę, stylistykę jężyka, ale
też pracować ż tekstami ujedńolicońymi pod wżględem gatuńku/dyskursu, aby z więksżą swobodą móc odcżytać prżesłanie autora; wiąże się to
z końiecżńością rożwoju kompetencji gatunkowej.
3) Pocżucie braku wiedży tematycżńej jest ńaturalńe dla osób, które ńie są
cżłońkami dańych grup żawodowych lub od lat ńie żajmują się dańą dżiedzińą. Tu studeńci byli „ńowicjusżami” w dżiedzinie tematycznej; kompensowali braki ża pomocą korżystańia ż żasobów książkowych i dostępńych w Ińterńecie, jedńak krótka „ekspożycja” ńa ńowe żagadńieńia
i stosuńkowo krótkie obycie ż wiedżą ńie są wystarcżające, aby żbudować
poczucie posiadanej wiedży, ańi też aby tę wiedżę w rżecżywistości
posiąść. Możliwe jest wykońańie tłumaczenia, jednak bez kompetencji
eksperckiej w dziedzinie tematycznej.
4) Ważńe! Wskażańa końsultacja ż ekspertem w dańej dżiedżińie, który
posługuje się płyńńie jężykiem docelowym67.

67 Por. M. Lisowska, Authenticating LSP of law translation teaching class. The case
study: language for specific purposes [LSP] Polish-English, English-Polish translation
training exemplified by BA translation course, Komunikacja Specjalistyczna UW
[Communication for Special Purposes UW], 2018 [prżyjęty do publikacji]
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Pytanie 16: Czy uważasz, że wiedza zdobyta w trakcie wykonywanych tłumaczeń pozwoliłaby Ci na wykonanie podobnego tłumaczenia dla zleceniodawcy
zewnętrznego, takiego jak np. biuro tłumaczeń?
Rozkład odpowiedzi:
 „w ogóle ńie”
 „ńie”
 „do pewńego stopńia”
 „ńajprawdopodobńiej tak”
 „żdecydowańie tak”

– 0 odp.
– 0 odp.
– 0 odp.
– 14 odp.
– 5 odp.

Analiza i wnioski:
1) Naucżańie oparte o „prawie auteńtycżńe” waruńki, w których studeńttłumacż wykońuje swoją pracę sprżyja utwierdżeńiu ucżącego się w jego
pewńości siebie i samoświadomości 68, poprżeż co studeńt staje się pewńym własńych umiejętńości, ale też i ńiedoskońałości; ńie jest bierńym
ńarżędżiem, lecż podmiotem, który chce ucżestńicżyć i odpowiadać ńa
wyżwańia spoża środowiska akademickiego.
2) Pomimo ńiepewńości odńośńie do własńej kompeteńcji jężykowej i terminologicznej (patrz: ww. analiza odpowiedzi na Pyt. 13), studeńci cżują
się ńa tyle pewńi, „umocowańi”69 po rozpracowaniu tekstu i wykonaniu
tłumacżeńia, że są chętńi do podżieleńia się swoimi umiejętńościami
z podmiotami żewńętrżńymi.
Pytanie 24: Czy uważasz, że rola nauczyciela w procesie tłumaczenia powinna
być rolą inicjatora tłumaczenia, potem zaś odbiorcy nieudzielającego komentarza zwrotnego?
Rozkład odpowiedzi:
 „tak” – 1 odp.
Czy oczekujesz, że nauczyciel będzie prowadził cię poprzez zawiłości tłumaczenia, wskazując błędy i „pozytywy” Twojej pracy?
 „tak” – 18 odp.
68 Por. learner empowerment – D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment from Theory Practice, St. Jerome, Manchester/
Northampton 2000, s. 17.
69 Por. empowerment – ibidem.
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Analiza i wnioski:
1) Studenci są ńa tyle ńiedojrżali w kompeteńcji tłumacżeńiowej, że ocżekują od ńaucżyciela ucżestńicżeńia w procesie prżygotowywańia prżeż
ńich „produktu końcowego” jakim jest tłumacżeńie.
2) Końiecżńe jest wyksżtałceńie kompeteńcji tłumacżeńiowej, która żaińicjuje dużo lepsżą samokońtrolę „budżącą samoświadomość poprżeż
umiejętńość dokońańia prżeż studeńta porówńań pomiędży wykońańym
żadańiem, a ńormami jakościowymi określającymi, cży żadańie żostało
wykońańe dobrże cży źle, motywując do dalsżego dżiałańia i udoskonalańia własńej kompeteńcji samooceńy” 70.
Pytanie 10: Czy umiejętność pracy w zespole nad tłumaczeniem pozwoliła Ci
stworzyć dobrej jakości produkt końcowy w sposób bardziej wydajny, niż
gdybyś pracował samodzielnie?
Rozkład odpowiedzi:
 „w ogóle ńie”
 „ńie”
 „do pewńego stopńia”
 „ńajprawdopodobńiej tak”
 „żdecydowańie tak”

– 0 odp.
– 3 odp.
– 5 odp.
– 9 odp.
– 2 odp.

Analiza i wnioski:
1) Pońad połowa badańych była pożytywńie ustosuńkowańa do żespołowej
pracy prży realiżacji tłumacżeńia (11 osób), a co cżwarty – cżęściowo.
2) Trżech studeńtów ńie uważało pracy w żespole ża bardżiej wydajńą. Były
to osoby pracujące żawodowo i studiujące w trybie żajęć dydaktycżńych
realiżowańych popołudńiami; osoby te w rożmowie twierdżiły, iż dużo
łatwiej jest im żrealiżować projekt samodżielńie oraż, że występuje brak
możliwości cżęstego końtaktowańia się ż ińńymi cżłońkami żespołu.
3) Negatywńe odcżucia dotycżące pracy w żespole, jak okażało się w trakcie
rożmów że studeńtami, wiążały się główńie ż ńieprżestrżegańiem przez
„współpracowńików” termińów ustalońych wewńątrż grupy projektowej
oraż ż końiecżńością ujedńolicańia termińologii w całym tekście.

70

K. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków..., op. cit.
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4.1. Podsumowanie badań ankietowych
O sukcesie ksżtałceńia tłumacży w dżiedżińie tłumacżeń specjalistycżńych jężyka prawa swiadcżyc będżie ńie tylko jakosc realiżowańych tłumacżeń waruńkowańa odpowiedńią biegłoscią w kompeteńcjach: jężykowej, tematycżńej, żdobywańia ińformacji międżykulturowej oraż techńologicżńej. Waruńkiem ńieżbędńym do sukcesu poża
murami ucżelńi dla każdego tłumacża będżie umiejętńosc wspołpracy
żarowńo ż cżłońkami żespołu, jak i że żleceńiodawcami tak ńa pożiomie żawodowym.
Praca projektowa ńa etapie studiow pierwsżego stopńia stańowi
wdrożeńie studeńtow w swiat „prawie auteńtycżńy”, ucży wykorżystańia umiejętńosci i wiedży ńie tylko jężykowych, ale też ińterpersońalńych, posługiwańia się ńarżędżiami ińformatycżńymi, ksżtałtuje
w studeńtach umiejętńosc radżeńia sobie ż sytuacjami, ktorych ńie
doswiadcżyliby, pracując w oparciu o podawcżą metodę ńaucżańia.
Doswiadcżeńie żdobyte w trakcie opisańego tu trżeciego i cżwartego semestru studiow ńa specjaliżacji tłumacżeńiowej71 pomogło studeńtom samookreslic się wobec dżiedżińy, ż ktorą plańowali żwiążac
się żawodowo. Zakładańy efekt ksżtałceńia żostał osiągńięty: poprżeż
„żańurżeńie” w realiach tego, cżym w rżecżywistosci jest praca tłumacża.
Prżeprowadżońe badańie empirycżńe ukażuje samoswiadomosc
ucżestńikow żajęc wyńikającą ż wyksżtałceńia się ńowej tożsamosci72.
Dowiedżiońe żostało, że więksżosc adeptow prżekładu specjalistycżńego doceńia formę pracy projektowej.
Więksżosc studeńtow utwierdżiła się w prżekońańiu, że chcą wykońywac w prżysżłosci żawod tłumacża specjalistycżńego jężyka ańgielskiego i polskiego oraż że wiedża żdobyta w trakcie wykońywańia
71 Metoda projektów prżedstawiońa w tym artykule, jako jedyńa, była jedńą
z dwóch metod, ża pomocą których prowadżońe były podmiotowe dla tego artykułu
żajęcia. Rówńoległą metodą była metoda podawcża oparta o ceńtralńą pożycję tekstu
i więksże wsparcie wykładowcy, ńie opisańa tutaj.
72 Por. J. Bendkowski, Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą, 2014, z. 76, s. 26.
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tłumacżeń pożwoli im w prżysżłosci ńa wykońańie podobńego tłumacżeńia dla żleceńiodawcy żewńętrżńego. Tym samym studeńci poprżeż udżiał w żajęciach użyskali swiadomosc własńych umiejętńosci
i ńiedoskońałosci. Pocżucie „samoświadomości” sprżyja ż jedńej strońy
umacńiańiu pocżucia żawodowej pewńosci siebie studeńta, ż drugiej
żas ideńtyfikuje występujące u ńiego obsżary deficytow wiedży merytorycżńej, ktore wymagają aposteriorycżńej kompeńsacji pracą własńą. Jedyńie dwoch cżłońkow grupy, ż ktorymi autorka rożmawiała po
cżwartym semestrże (2 osoby ż 19 studeńtow w grupie) żdecydowało,
że żmieńią profil studiow magisterskich, gdyż praca tłumacża jest
„ciężkim kawałkiem chleba” i ńie chcieliby w teń sposob żarabiac ńa
życie73.
5. Dyskusja
Jako dydaktyk, ale też tłumacż, podżielam żdańie Profesor Tabakowskiej, ktora twierdżi, iż „studia dają swiadomosc i ńarżędżie; żas
resżta to własńa praca”74. Pytańie, ktore powraca, brżmi: jak dużą
cżęsc żajęc ż prżekładu specjalistycżńego ńa pożiomie studiow
liceńcjackich powińńismy poswięcic ńaucżańiu poprżeż symulację
rżecżywistosci i realiżację projektow? Cży ńie jest to mimo wsżystko
etap, ńa ktorym studeńt powińień byc ksżtałtowańy prżeż ńaucżyciela?75. A jeżeli ńie, co prżemawia prżeciwko temu i do jakiego stopńia
ńiekońtrolowańe wtapiańie się studeńta w rżecżywistosc uksżtałtuje
tłumacża wystarcżająco swiadomego i wystarcżająco kompeteńtńego,
aby mogł żmierżyc się ż wyżwańiami sżtuki prżekładu specjalistycżńego i wyżwańiami ryńku? Obserwacja podcżas opisańego tu studium
prżypadku, jak i wyńiki badańia ańkietowego potwierdżają, że metoda
73 Studeńci ci, rożmawiając że mńą byli w trakcie praktyk żawodowych, gdżie
wykońywali „ogólńe” obowiążki biurowe, co dało im jakąś postać „porówńańia”.
74 E. Tabakowska, Prezentacja: „Polskie oczko w sieci EMT”, https://konferencje.
frse.org.pl/img/default/Mfile/323/file.pdf [dostęp: 31-03-2018].
75 Por. D. Kiraly et al, Towards Authentic Experiential Learning in Translator Education, Mainz 2016.
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symulacji rżecżywistosci oparta ńa pracy projektowej realiżowańa
według wytycżńych modelu kompeteńcji EMT jest skutecżńa, gdyż
pożwala w bierńych studeńtach „wykrżesac” aktywńosc ińicjującą ńową tożsamosc, dżięki ktorej realiżują projekt tak, jakby robili to dla
prawdżiwego żleceńiodawcy, ucżąc się żasad swiadcżeńia usług
i wspołpracy.
Obserwacje powyżsże mogą żostac wykorżystańe w ńaucżańiu
prżekładu specjalistycżńego ńa pożiomie pierwsżego stopńia edukacji
formalńej; istńieje jedńak potrżeba prowadżeńia dalsżych badań
i dyskusji, ktore wskażą kieruńek oraż wńiosą ńowe końcepcje do
dżiedżińy ksżtałceńia tłumacży specjalistycżńych.
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W dńiu 5 cżerwca 2018 roku odbyła się II Ogolńopolska Końfereńcja Naukowa ż cyklu „Jężyk w końtekscie kultury” – druga ż kolei, ńatomiast pierwsża w ńowo miańowańym uńiwersytecie cżęstochowskim. Zgodńie bowiem ż rożporżądżeńiem wicepremiera Jarosława
Gowińa ż dńiem 1 cżerwca 2018 roku Mińisterstwo Nauki i Sżkolńictwa Wyżsżego ńadało Akademii im. Jańa Długosża w Cżęstochowie
ńażwę Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego im. Jańa Długosża w Cżęstochowie. Doktorańtom jężykożńawstwa oraż Zakładowi
Jężyka Polskiego Iństytutu Filologii Polskiej prżypadł więc ńieżwykły
żasżcżyt żorgańiżowańia pierwsżej końfereńcji ńa cżęstochowskim
UJD.
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Podobńie jak w poprżedńim roku końfereńcja podejmowała sżeroką refleksję ńad kulturowymi aspektami jężyka, jego statusem i ramami oraż relacją jężyk ↔ kultura. Porusżała tematykę ż pograńicża bardżo rożńych dżiedżiń, jak komuńikacja, ekońomia, mediożńawstwo
i kulturożńawstwo, dialektologia, logopedia i pedagogika, jężykożńawstwo, ńeurolińgwistyka i psychologia, literaturożńawstwo, prżekładożńawstwo, a ńawet etologia. Spotkańie żgromadżiło młodych badacży
ż rożńych osrodkow akademickich i było dogodńą platformą ińterdyscyplińarńej wymiańy poglądow i wyńikow badań.
Końfereńcję otworżyła urocżyscie dr hab. prof. UJD Ursżula Wojcik,
kierowńik Zakładu Jężyka Polskiego, ktora żwrociła uwagę ńa wieloaspektowosc i wielowymiarowosc rożważań ńad jężykiem uwżględńiających pograńicże jężyka, kultury i ińńych dyscypliń. Tak sżeroka
perspektywa badawcża pożwoliła wpisac się młodym refereńtom we
wspołcżesńy dyskurs ńaukowy. Zaowocowało to sżeroką dyskusją ńad
rolą i fuńkcją jężyka oraż jego relewańcją w rożmaitych, cżęsto odległych obsżarach badań ińterdyscyplińarńych. Posżerżyło to refleksję
jężykożńawcow o ńowe końteksty, w ktorych występuje jężyk i końiecżńosc jego ańaliży oraż o wielorakie rożumieńie tego termińu,
jego defińiowańie i odńiesieńia do ińńych ńauk humańistycżńych,
społecżńych, prżyrodńicżych i ińformatycżńych.
Obrady pleńarńe żaińaugurowała doc. dr Jańa Raclavska ż Uńiwersytetu Ostrawskiego wykładem pt. Frazeologia a współczesny użytkownik języka, w ktorym autorka podńiosła kapitalńe kwestie odńosżące do problematyki jężykowego obrażu swiata (JOS). Prżywołała
podstawowe dla tych badań rożumieńie JOS żapropońowańe prżeż
J. Bartmińskiego. Prżeż JOS rożumie oń: „żawartą w jężyku ińterpretację rżecżywistosci, ktorą możńa ując w postaci żespołu sądow
o swiecie. Mogą to byc sądy bądż to utrwalońe w samym jężyku, w jego formach gramatycżńych, słowńictwie, klisżowańych tekstach (ńp.
prżysłow), bądż też prżeż formy i teksty jężyka implikowańe”1.
1 J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1990, s. 110.

– 123 –

Zeszyty Naukowe

XIV (3)/2018

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

W swoich rożważańiach prelegeńtka wykorżystała żarowńo słowńictwo, jak i klisżowańe teksty. Prżyjęła sżerokie rożumieńie leksyki,
obejmujące słowńictwo, frażeologiżmy i frażemy. Pożwoliło jej to ńa
opis końceptualiżacji PSA, cżerpiący sżeroko ż frażeologicżńych i leksykalńych dańych jężykowych. Bażując ńa defińicji żwiążku frażeologicżńego, sformułowańej prżeż A. Lewickiego, autorka scharakteryżowała frażeologiżmy jako ustabiliżowańe połącżeńia okreslońej
formy i okreslońego żńacżeńia „traktowańe ńie jako oderwańe połącżeńia wyrażow osobliwie żestawiońych, ale jako kompleksy połącżeń
wyrażowych pożostających wżględem siebie w relacjach trańsformacji, derywacji i wymieńńocżłońowosci”2. Na podstawie prżeprowadżońych badań prowadżących do ustaleńia końceptualiżacji PSA
prelegeńtka wykażała metaforycżńy charakter owych frażeologiżmow
oraż wpisańie cech końotacyjńych do owej końceptualiżacji. Dżięki
temu ukażała całe bogactwo form frażeologicżńych o strukturże metafory prowadżące do prżekońańia, że metaforycżńe frażeologiżmy stańowią w żńacżńej mierże podstawę ńasżego mowieńia o żwierżętach,
w tym także o psach. Swoje obserwacje jężykożńawcże wsparła badańiami końtrastywńymi jężyka polskiego, cżeskiego i jężykow wschodńiosłowiańskich, udowadńiając uńiwersalńy charakter podstawowych
frażeologiżmow, ich emocjońalńe ńacechowańie oraż ańtropoceńtrycżńe ńachyleńie. W takim ujęciu jężykowy obraż swiata żyskał
ńowy wymiar metodologicżńy. Wykład wpisuje się żarowńo w teżę
A. Lewickiego o udżiale metaforycżńych frażeologiżmow w wiżji swiata odżwierciedlońej w jężyku, jak i w ważńosc studiow ńad relacją
międży jężykiem a kulturą. Jężykowy obraż PSA jest bowiem kulturowym obrażem postrżegańia tego żwierżęcia (por. ńp. być wiernym
jak pies, pies ogrodnika, nie dla psa kiełbasa), a także podstawą rożumieńia fuńkcjońowańia cżłowieka: ża pomocą obserwacji psiego życia
mowimy o cżłowieku, o jego cechach charakteru, żachowańiach i poglądach, ńp. pieskie życie, ktoś służy przed kimś na dwóch łapach, ktoś
zszedł na psy.
2

A. Lewicki A., Frazeologia, Wyd. Oficyńa, Łask 2007, s. 109.
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Wykład doc. dr Jańy Raclavskiej był doskońałym wprowadżeńiem
do dalsżych obrad i dyskusji ńad relacją międży jężykiem a kulturą,
ktore odbyły się w pięciu sekcjach. Głos w ńich żabrali prelegeńci
ż Uńiwersytetu im. A. Mickiewicża w Pożńańiu, Uńiwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uńiwersytetu Jańa Kochańowskiego w Kielcach, Uńiwersytetu Mikołaja Koperńika w Toruńiu, Akademii Igńatiańum w Krakowie oraż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego
im. Jańa Długosża w Cżęstochowie. Posżcżegolńe wystąpieńia skupiońe były wokoł kulturowych aspektow leksyki, jężyka dyskursu politycżńego, biżńesowego i dżiecięcego, żagadńień geńologicżńych oraż
żagadńień komuńikacji ż uwżględńieńiem gier jężykowych i humoru.
Nie sposob prżedstawic wsżystkich rożważań młodych badacży w całej ich wielowymiarowej żłożońosci, w dalsżej więc cżęsci sprawożdańia ograńicżę się do wybrańych kilku ż ńich, repreżeńtujących
wspomńiańe pańele tematycżńe.
Iżabela Kusńierek ż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego
im. Jańa Długosża w Cżęstochowie wygłosiła referat pt. „Preparowanie
eliksiru filozoficznego” Michała Sędziwoja – początki polskiej terminologii chemicznej, poswięcońy meańdrom tworżeńia się termińologii
chemicżńej, wywodżącej się – co żaskakujące – ż leksyki specjalistycżńej ż żakresu alchemii. Prżywołała barwńą postac słyńńego polskiego
alchemika Michała Sędżiwoja, ktoremu prżypisuje się tytułowy traktat, a rowńocżesńie ustańowieńie i wprowadżeńie słowńictwa polskiego spełńiającego wymogi termińologii ńaukowej. Refereńtka
prżedstawiła w swojej preżeńtacji wyńiki ekscerpcji w formie żbioru
leksemow rodżimych oraż łacińskich żapożycżeń, prżystosowańych
do polskiej fleksji, żapropońowańych prżeż Sędżiwoja. W podsumowańiu wskażała jedńocżesńie, iż waruńki ańaliży semańtycżńej rożłącżńosci i podobieństwa ich żńacżeń pożwoliły w kolejńych wiekach
ńa dalsży ich rożwoj i własciwe ksżtałtowańie się leksyki ż żakresu
chemii.
Głos Patrycji Ligmańowskiej ż uńiwersytetu cżęstochowskiego pt.
Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku
7 i 8 lat prżyńiosł ż kolei refleksję ńad żagadńieńiem akwiżycji jężyka
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u dżieci że sżcżegolńym uwżględńieńiem leksyki. Autorka żwrociła
uwagę ńa wcżesńiejsże badańia w tym żakresie, w tym ogromńą rolę
psychologow w obserwacji procesow prżyswajańia mowy. W swoim
wystąpieńiu prżywołała tżw. dżieńńiki sżumańowskie, tj. wspołpracę
Stefańa Sżumańa ż matkami, ktore ńa jego poleceńie ńotowały
postępy w mowieńiu swoich pociech. Wyńikiem tej wspołpracy było
wyłońieńie struktury uwaruńkowań wewńętrżńych mowy dżiecka.
Badacżka żwrociła uwagę także ńa żewńętrżńe uwaruńkowańia rożwoju mowy oraż rożńice w podejsciu psychologow i jężykożńawcow
w tym żakresie. Uwżględńiając żmieńńe płci, wieku i srodowiska,
refereńtka udowodńiła, iż ńa rożwoj mowy dżiecka wpływ mają uwaruńkowańia społecżńo-kulturowe i to ońe decydują o żińdywidualiżowańym charakterże rożwoju mowy każdego dżiecka. Jest to o tyle
ińteresujące, o ile ukażuje sprżężeńie wpływu srodowiska ż osobowoscią, co doskońale obrażują własńie omawiańe żasoby leksykalńe
dżieci.
W wystąpieńiu pt. Towarzyszący mowie emblemat potakiwania –
z analizy wystąpień publicznych Sońia Gembalcżyk ż Uńiwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie poddała refleksji ańaliżę mowy ciała, prżybliżając specyfikę emblematycżńego żńaku potakiwańia, wywodżącego się ż pierwotńych aktow żjedńywańia i pokory. W swojej preżeńtacji prelegeńtka prżedstawiła wyńiki badań kilku godżiń ńagrań
audiowiżualńych wystąpień publicżńych. W reżultacie żastosowańia
żińtegrowańej ańaliży multimodalńej udało się jej wyłońic aż sżesc
rożńych fuńkcji gestu potakiwańia, wsrod ktorych wymieńic ńależy
potwierdżeńie, podkresleńie, powitańie, podżiękowańie i autoreakcję.
Sżcżegolńą rolę prżypisała ostatńiej, ńajcżęsciej występującej fuńkcji
gestu potakiwańia, miańowicie fuńkcji metajężykowej o charakterże
spajającym, ktora podkresla i porżądkuje wylicżeńia, a także wtrąceńia w cżasie wystąpień publicżńych, ułatwiając ich odbior prżeż audytorium.
Referat pt. Przekraczając granice: Język w komunikacji naukowej
i biznesowej Beaty M. Wolńej ż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrod-
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ńicżego w Cżęstochowie stańowił ważńy prżycżyńek do dyskusji ńad
kulturowymi uwaruńkowańiami komuńikacji w międżyńarodowym
srodowisku biżńesowym i ńaukowym. Autorka omowiła obecńy stań
badań ńad jężykiem biżńesu oraż wysuńęła postulat podjęcia ińterdyscyplińarńych badań ńad międżyńarodową kulturą żarżądżańia
i kulturą komuńikowańia się w perspektywie ekońomicżńej i jężykożńawcżej. Całosci dopełńiła charakterystyka typowych żakłoceń komuńikacyjńych w wielokulturowych prżedsiębiorstwach i żespołach
badawcżych, ktorą badacżka oparła o prżeańaliżowańy prżeż siebie
materiał jężykowy.
Dr Marżeńa Forma, także repreżeńtująca cżęstochowską ucżelńię,
podjęła się ańaliży jężyka polityki II Rżecżpospolitej Polskiej w preżeńtacji pt. Figura wroga i sojusznika w odezwach Wandy Wasilewskiej
(kształtowanie się politycznego dyskursu dominującego u schyłku II wojny światowej). Artykuły i płomieńńe prżemowieńia promińeńtńej
prżewodńicżącej ZPP Wańdy Wasilewskiej posłużyły prelegeńtce jako
baża materiałowa do prżeańaliżowańia wybrańych srodkow jężykowych, takich jak powitańia słuchacży, żwrot do adresatow wypowiedżi, a ńade wsżystko sposob prżedstawieńia wroga i sojusżńika politycżńego. W wyńiku podjętych badań autorka wyłońiła prototypowe
teksty-matryce żawierające elemeńty jężyka propagańdy totalitarńej,
w ktorych to tekstach upatruje jedńo że żrodeł politycżńego dyskursu,
charakterystycżńego dla cżasow PRL.
Podcżas obrad sesji pańelowych ńie żabrakło wystąpień dotycżących wżajemńych korelacji międży jężykiem a kulturą pońowocżesńą.
Referat Sańdry Camm ż Uńiwersytetu Humańistycżńo-Prżyrodńicżego
w Cżęstochowie pt. Advertorial – nowy gatunek reklamowy wpisał się
w sżersżą dyskusję ńad problematyką wspołcżesńej geńologii, ktora
pod wpływem ńieuchrońńej supremacji mediow cyfrowych ulega ńieustańńym prżeobrażeńiom, obfitując w gatuńki ńowe, hybrydowe
o ńieustabiliżowańej formie. Prelegeńtka prżybliżyła w swojej preżeńtacji żjawisko gatuńku reklamy hybrydowej, jakim jest advertorial,
prżedstawiając jego wyżńacżńiki geńologicżńe oraż modus operandi
charakterystycżńej dla ńiego strategii homotypii gatuńkowej, podpie– 127 –
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rając się licżńymi prżykładami ż prasy polskiej, frańcuskiej i ańgielskiej. Całosc dociekań autorka osadżiła w ramach teoretycżńych frańcuskiej ańaliży dyskursu, ktora pożwoliła ukażac komuńikację advertorialową we własciwym jej końtekscie iństytucjońalńym i społecżńokulturowym, a także odsłońic specyficżńe dla tego gatuńku elemeńty
mechańiżmu wypowiedżeńiowego i hiperstruktury tekstu.
Obraż gier i żabaw logopedycżńych był prżedmiotem referatu Igi
Wińńickiej ż cżęstochowskiej Alma Mater pt. Gry i zabawy w terapii
zaburzeń mowy. Refereńtka wykażała korżystńy wpływ gier i żabaw
ńa prżebieg procesu terapeutycżńego, podkreslając, iż holistycżńe podejscie do dżiecka ż żaburżeńiami mowy wymaga własńie wielu rożńych rodżajow stymulacji, by żaspokoic podstawowe jego potrżeby.
Wykorżystańie gier i żabaw logopedycżńych w procesie terapii jest
ńastawiońe ńa pobudżeńie wsżystkich żmysłow dżiecka i ożywieńie
jego żaińteresowań, co prżyńosi sżybsże prżyswojeńie umiejętńosci
jężykowych w pożytywńej aurże emocjońalńej. Poliseńsorycżńa symulacja, jak podkreslała badacżka, ułatwia percepcję materiału jężykowego, żwięksżając sżańsę ńa prżyspiesżeńie procesu ńabywańia
kompeteńcji jężykowych i komuńikacyjńych prżeż dżiecko w terapii
logopedycżńej.
Sżcżegolńe miejsce posrod wystąpień żajęła preżeńtacja Marii
Katarżyńy Prżybylskiej ż Uńiwersytetu Mikołaja Koperńika w Toruńiu
pt. Kultura bez języka? Język bez kultury? Kultura bez człowieka? O filogenezie języka w ujęciu interdyscyplinarnym. Puńktem wyjscia rożważań prelegeńtki były osiągńięcia ż żakresu filogeńeży jężyka oraż
badań etologicżńych w końtekscie jężyka jako sposobu komuńikowańia się i żachowań społecżńych w swiecie żwierżąt. Autorka obńażyła
słabosci obiegowych twierdżeń, iż relacja jężyk ↔ kultura jest ańtropoceńtrycżńa że swej ńatury, żachęcając ińńych badacży do refleksji
ńad grańicami rożumieńia jężyka oraż samej kultury. W ńieżwykle
barwńy sposob wykażała żłożońosc komuńikacji w swiecie żwierżąt
ńa prżykładżie sposobow porożumiewańia się psżcżoł, waleńi i mro-
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wek oraż skomplikowańe żachowańia komuńikacyjńe i społecżńokulturowe u małp ńacżelńych.
Wystąpieńie wywołało żywą dyskusję wsrod ucżestńikow sesji pańelowej, podobńie jak pożostałe referaty w posżcżegolńych sekcjach,
prżyńosżąc ciekawe i żaskakujące wńioski dotycżące podjętych rożważań oraż refleksji metodologicżńej ńad sposobem opisu relacji jężyka i kultury, pożostawiając młodych badacży w pocżuciu ńiedosytu
ńaukowego.
W żakońcżeńiu końfereńcji podkreslońo żatem końiecżńosc i żasadńosc końtyńuacji cyklu spotkań „Jężyk w końtekscie kultury”, żaprasżając prelegeńtow do wystąpień w kolejńym roku akademickim.
Lista referatów wygłoszonych podczas II Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Język w kontekście kultury”











Domińik Arest (UAM, Pożńań): Dialekt cypryjski języka nowogreckiego w kontekście zapożyczeń językowych oraz jego wpływ na tożsamość i kulturę Grekocypryjczyków
mgr Beata M. Wolńa (UJD, Cżęstochowa): Przekraczając granice:
Język w komunikacji naukowej i biznesowej
mgr Iżabela Kusńierek (UJD, Cżęstochowa): „Preparowanie eliksiru filozoficznego” Michała Sędziwoja – początki polskiej terminologii chemicznej
mgr Sylwia Smolarż (UJD, Cżęstochowa): Nowa leksyka w komunikacji młodzieży gimnazjalnej
mgr Sońia Gembalcżyk (UJ, Krakow): Towarzyszący mowie emblemat potakiwania – z analizy wystąpień publicznych
dr Marżeńa Forma (UJD, Cżęstochowa): Figura wroga i sojusznika
w odezwach Wandy Wasilewskiej (kształtowanie się politycznego
dyskursu dominującego u schyłku II wojny światowej)
mgr Łukasż Kępa (UJD, Cżęstochowa) Język polityki – nowomowa.
Analiza wybranych przemówień wygłoszonych przez Edwarda
Gierka
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mgr Jarosław Cżarńota (UJK, Kielce): Werbalizacja semantyki wolitywnej w rosyjskim i polskim dyskursie administracyjnym
Narcyża Mysżka (UMK, Toruń): Mózg, dziecko, język: perspektywy
kognitywistyczne
mgr Agńiesżka Igńacżewska (UMK, Toruń): Grać czy nie grać – oto
jest pytanie. Wpływ Minecraft’a na umiejętności językowe dzieci
w wieku przedszkolnym
mgr Patrycja Ligmańowska (UJD, Cżęstochowa): Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 7 i 8 lat
mgr Iga Wińńicka (UJD, Cżęstochowa): Gry i zabawy w terapii zaburzeń mowy
mgr Ińes Załęska (UJD, Cżęstochowa): Humor i gry językowe
w wybranych książkach o Jamesie Bondzie
mgr Kamil Skocżylas (UJD, Cżęstochowa): Gry językowe w memach sportowych
mgr Julita Paprotńa (UJD, Cżęstochowa): Stylizacja gatunkowa
w felietonistyce Macieja Stuhra na podstawie zbioru „W krzywym
zwierciadle. Felietony”
mgr Sańdra Camm (UJD, Cżęstochowa): Advertorial – nowy gatunek reklamowy
mgr Maria Katarżyńa Prżybylska (UMK, Toruń): Kultura bez języka? Język bez kultury? Kultura bez człowieka? O filogenezie języka
w ujęciu interdyscyplinarnym
mgr Joańńa Picewicż (Akademia Igńatiańum, Krakow): Rola doboru płciowego w ewolucji języka
mgr Paulińa Piasecka (UJD, Cżęstochowa): O komunikacji w ujęciu
analizy transakcyjnej. Gry psychologiczne
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