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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. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu-

dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością 

własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno 

stać się początkiem każdego dialogu. 

Biez ący numer otwiera tekst Mateusza Radziszewskiego (Partycy-

pacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Propozycja dla Ukrainy), w kto rym Autor – na podstawie analizy 

dwo ch przykłado w funkcjonowania budz etu partycypacyjnego: brazy-

lijskiego i polskiego – formułuje wnioski implementacyjne w zakresie 

samorządowych rozwiązan  budz etowych na Ukrainie.  

W kolejnym artykule (Marcin Godzin ski – Konflikt izraelsko-pale-

styński w latach 2006-2014 – analiza i bilans) Autor przedstawia  

historię konfliktu międzynarodowego w s wiecie arabskim, formułując 

wnioski co do przyszłos ci stosunko w miedzy Izrealem i Palestyną. 

Szkoda, z e te wnioski (choc  zapewne uzasadnione) nie napawają 

optymizmem... 

Tekst Łukasza Bieli (Współczesne metody zarządzania czasem pracy 

w polskiej Policji) pos więcony został problematyce zarządzania cza-

sem pracy policjanta. Odnalez c  w nim moz na zaro wno koncepcje, me-

tody oraz podstawowe zasady zarządzania czasem pracy w organiza-

cji, a takz e przegląd aktualnych problemo w, jakie powstają w związku 
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z interpretacją przepiso w prawnych normujących czas słuz by policjan-

to w.  

Kolejny artykuł (Michał Chojnowski – Standardowe i niestandar-

dowe zachowania językowe lekarzy i pacjentów. Propozycja projektu 

badawczego) podejmuje zagadnienia ze zgoła odmiennego obszaru. 

Autor omawia problematykę komunikacji lekarza z pacjentem, poka-

zując ro z ne, standardowe i niestandardowe, zachowania językowe 

bohatero w tej relacji interpersonalnej. Nikogo specjalnie nie trzeba 

przekonywac  o wadze tego aspektu w procesie terapeutycznym.  

To, co łączy artykuł M. Chojnowskiego z kolejnym tekstem w Zbli-

żeniach Cywilizacyjnych, to podniesienie roli kompetencji miękkich 

w naszym z yciu – tak zawodowym, jak i osobistym (Magdalena M. 

Urlin ska – Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli o niełat-

wej sztuce budowania efektywnych zespołów). W swoim teks cie Autor-

ka odnosi się do wagi umiejętnos ci komunikacyjnych dla kształtowa-

nia efektywnej pracy zespołowej.  

Numer zamyka artykuł Mateusza Szafran skiego (Rehabilitacja za-

wodowa w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji 

zawodowej – realizacja czy jej brak?) o niełatwej pracy z osobami nie-

pełnosprawnymi intelektualnie w konteks cie ich moz liwos ci zatrud-

nienia na rynku pracy.  Autor zwraca uwagę na istotna rolę zakłado w 

aktywizacji zawodowej (ZAZ) o raz warsztato w terapii zajęciowej 

(WTZ) w procesie rehabilitacji zawodowej.  

Niezmiennie zachęcamy do lektury „Zbliz en  Cywilizacyjnych” za-

praszając jednoczes nie wszystkich Czytelniko w na łamy tego kwar-

talnika! 

       Redakcja 
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MATEUSZ RADZISZEWSKI 
Uniwersytet Łódzki 

Partycypacja budżetowa jako element 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Propozycja dla Ukrainy 

Participatory budgeting as the element of civil society 

development – formal plan for Ukraine 

Streszczenie: 

Artykuł ten jest propozycją implementacji samorządowych rozwiązań 

budżetowych mogących wpłynąć na aktywność obywatelską modernizującej 

się Ukrainy. W tym celu zastosowany zostanie instrument partycypacji spo-

łecznej – budżet partycypacyjny, który stał się wiodącym przykładem pobu-

dzania aktywności lokalnych wspólnot niemal na całym świecie. Zostaną tu 

przedstawione jego dwa modele. Pierwszy pochodzi z Brazylii, a drugi z Pol-

ski. Na przykładzie dwóch miast, Porto Alegre oraz Łodzi, zostanie zaprezen-

towany mechanizm działania obu tych rozwiązań w przestrzeni samorządo-

wej, a w dalszej kolejności będą one poddane weryfikacji pod względem ich 

funkcjonalność w wymiarze ukraińskim. 

Słowa kluczowe: Ukraina, budżet obywatelski, partycypacja społeczna, 

kapitał społeczny, społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna 

Abstract: 

In my article I suggest two models of social participation which can posi-

tively influence on the process of building the civil society in Ukraine, espe-

cially in the area of local government. I want to consider two types of the 
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participatory budgeting, first comes from Porto Alegre in Brazil and the se-

cond one from Lodz in Poland. The first model, 27 years old, is the example 

of representative democracy and is characterized by hierarchical structure. 

On the other hand, we have different model which is the representative of 

participatory democracy without any gradation. In this area of research I'm 

going to choice the best proposition which fit in the process of political tran-

sition on Ukraine. 

Keywords: Ukraine, participating budget, participation, social capital, civil 

society, political culture 

Wstęp 

Ukraina stoi przed ogromnym wyzwaniem wewnętrznej moderni-

zacji pan stwa. Rewolucja obalająca rosyjskiego stronnika, prezydenta 

Wiktora Janukowycza, ujawniła skalę zapas ci kraju oraz degeneracji 

jej struktur administracyjnych. To jednak nie wszystkie zmartwienia 

Ukrain co w. Zajęcie Po łwyspu Krymskiego przez Rosję oraz stale przez 

nią inspirowane walki we wschodnich obwodach z prorosyjskimi 

separatystami znacznie obciąz ają finanse publiczne, prowadząc do 

zapas ci ekonomicznej, m. in. z powodu utraty przez Ukrainę waz nego 

os rodka przemysłowego1. Innym istotnym aspektem toczących się 

walk są druzgocące w skutkach problemy społeczne, objawiające się 

nie tylko sporami między rosyjską mniejszos cią i Ukrain cami, ale ro w-

niez  znaczącym rozwarstwieniem społeczen stwa na zachodnią 

i wschodnią częs cią pan stwa. W takiej samej sytuacji znajdują się 

Ukrain cy zamieszkujący Krym, kto rych relacje z kontynentalną czę-

s cią kraju są w znacznym stopniu utrudnione. Nalez y zatem zasta-

nowic  się nad moz liwos ciami pomocy Ukrainie nie tylko w wymiarze 

militarnym i gospodarczym, ale ro wniez  społecznym. 

                                                 
1 Na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego znajduje się okręg przemysłowy 

o nazwie Donieckie Zagłębie Węglowe. 
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Przemiany na Ukrainie zmuszają do refleksji nad rozwojem spo-

łecznym pan stwa. Czy wielki wysiłek jaki został poczyniony przez 

Ukrain co w, czyli wyjs cie ze strefy wpływo w rosyjskich oraz dąz enie 

do dynamicznego rozwoju Ukrainy na wzo r zachodnich demokracji 

zostanie zaprzepaszczony? Poszukując odpowiedzi na to pytanie na-

lez y odwołac  się do podstawowego elementu polityki, kto ry jest do-

meną społeczen stwa, a mianowicie aktywnos c  obywatelska2. Nie ule-

ga wątpliwos ci, z e stanowi ona niezwykle istotny aspekt funkcjono-

wania demokratycznego pan stwa. To w duz ej mierze od jej skali oraz 

intensywnos ci zalez y, czy obywatele mogą cieszyc  się bezpieczen -

stwem oraz dobrobytem. Naturalnie to nie jedyny czynnik, kto ry 

wpływa na homeostazę systemu politycznego, jednakz e analiza do-

s wiadczen  polskich i brazylijskich w sferze budowy społeczen stwa 

obywatelskiego pokazuje, z e jako jeden z niewielu umoz liwia wypra-

cowanie ws ro d przedstawicieli społeczen stwa zdolnos ci zdawania so-

bie sprawy z rzeczy waz nych dla wspo lnoty jako kolektywnego punk-

tu odniesienie wszystkich mieszkan co w3.  

Aktywnos c  obywatelska nie zawsze przyjmuje postac  s wiadomej 

„roztropnej troski o dobro wspo lne”4. Dostrzegalne jest zarysowywa-

nie się dwo ch nurto w mys lenia o aktywnos ciach obywatelskich. 

Pierwszy z nich opiera się na afektywnym stosunku do polityki, kto ry 

wielokrotnie wspo łgra z głoszenie radykalnych haseł i uczestnictwem 

w wydarzeniach organizowanych przez stronnictwa polityczne skraj-

nie prawicowe lub lewicowe. W tym przypadku mamy do czynienia 

z postrzeganiem sfery polityki jako walki, a oponenta politycznego, 

jako wroga5. Powodem tego jest silne emocjonalne nacechowania 

biez ących wydarzen  politycznych, na temat kto rych społeczen stwo 

                                                 
2 Zob. R. Putnam, Samotna gra w kręgle, upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych 

w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 6. 
3 Zob. A. Baur, Szwajcarski fenomen, Warszawa 1993. 
4 Parafraza słów Arystotelesa mówiącego o tym, czym powinna być polityka. Zob. 

Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006.  
5 Zob. R. Klamut, Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – per-

spektywa psychologiczna, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1 (208), s. 188.  
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wyrabiając własne zdanie, a priori opowiada się za okres loną opcją 

polityczną, jednoczes nie wpisując się w rywalizację zawodowych poli-

tyko w6.  

W drugim przypadku aktywnos c  obywatelska nazywana jest dzia-

łaniem będącym odwro ceniem lub wręcz zaprzeczeniem tzw. „wiel-

kiej polityki”. Obszarem działalnos ci społeczen stwa jest tutaj wspo l-

nota samorządowa, kto ra realizuje własne potrzeby i rozwiązuje bie-

z ące problemy. Wyro z niającą cechą jest tutaj to, z e wszyscy obywatele 

(mieszkan cy), stanowią społecznos c  poprzez miejsce zamieszkania, 

a nie ideologię, czy wizję pan stwa. To miejsce w kto rym z yją, powsta-

jąca między nimi siec  zalez nos ci, ich nieustanne wchodzenie w relacje 

społeczne z innymi ludz mi umoz liwia stworzenie wspo lnoty wyobra-

z onej, kto ra moz e wspo łdziałac  dla wspomnianego dobra wspo lnego7.  

Obie wizje aktywnos ci obywatelskiej są doskonale znane i nie-

ustannie omawiane zaro wno w dyskursie naukowym jak i publicz-

nym. Zarysowane między nimi wyraz ne ro z nice zmuszają do refleksji 

nad tym, jak sprawic , aby polityka nie stała się areną walk zwalcza-

jących się stronnictw o odmiennych ideologiach, czy mo wiąc ogo lniej 

wizjach s wiata, lecz była płaszczyzną wspo łpracy, determinującą sy-

nergię społeczną, przeciwdziałając powielaniu się i umacnianiu anta-

gonizmo w między ludz mi. Jednym z rozwiązan  dąz ących w tym kie-

runku jest wykorzystanie obecnie dostępnych instrumento w anga-

z ujących społeczen stwo w sprawy publiczne. Przykładem tego jest 

budz et partycypacyjny. Instrument pozwalający na zaangaz owanie 

społeczen stwa w polityczny proces decyzyjny na szczeblu samorządo-

wym. Jego powstanie, niemal trzy dekady temu, zapoczątkowało 

narastanie przes wiadczenia ws ro d dotychczasowych i nowych akto-

ro w na scenie politycznej, z e społeczen stwo to nie tylko bezimienne 

                                                 
6 Zob.: H. A. Giroux, D. Bhattacharya, Anti-politics and the scourge of authoritaria-

nism, „Social Identities” 2016, s. 5; J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2015 – 
Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015; http://parlament2015.pkw.gov.pl/ 
349_wyniki_sejm (dostęp: 10.08.2016). 

7 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech, Warszawa 1993, s. 126. 
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zbiorowisko oso b, kto re wyraz ają swoją wolę w rozmaity sposo b, spo-

s ro d kto rych najbardziej „cywilizowanym” jest oddanie do urny wy-

borczej głosu na swojego przedstawiciela w organach władzy. Politycy 

zrozumieli wreszcie, z e obywatele to realni partnerzy, mogący wpły-

wac  na otoczenie, będący zdolni do pos więcenia oraz chętni do pracy 

na rzecz własnej zbiorowos ci. 

Budz et partycypacyjny to instrument umoz liwiający na zasadach 

partnerskich władzom samorządowym oraz mieszkan com wspo ł-

decydowac  o tym, w jaki sposo b zostaną rozdysponowane publiczne 

s rodki. Mechanizmo w funkcjonowania tej zalez nos ci jest wiele. 

W niniejszym artykule zostaną przedstawione dwa. Pierwszym z nich 

jest klasyczny model budz etu partycypacyjnego, pierwszego powsta-

łego w Porto Alegre w Brazylii pod koniec lat 80. XX wieku8. Jego 

cechą charakterystyczną, mającą duz e znaczenie dla kształtowania się 

aktywnos ci obywatelskiej jest to, z e jest to mechanizm inkluzji 

politycznej w wymiarze demokracji przedstawicielskiej. Drugi nato-

miast pochodzi z Polski, gdzie cieszy się on wielką popularnos cią 

ws ro d mieszkan co w wielu miast. W tym przypadku budz etem obywa-

telskim poddanym analizie będzie ten organizowany od 2012 w Ło-

dzi9. Cechą charakterystyczną dla niego jest to, z e mieszkan cy uczest-

niczą w podejmowaniu decyzji na zasadach demokracji uczestniczą-

cej, samodzielnie i bezpos rednio wpływając na ostateczne rozwiąza-

nia, czyli cel wydatko w.  

1. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – założenia 

metodologiczne 

Niniejszy artykuł ma charakter deskryptywno-eksplanacyjny i sta-

nowi propozycję implementacji jednego z dwo ch opisanych modeli 

budz etu partycypacyjnego. Jego celem jest przedstawienie moz liwos ci 

                                                 
8 Zob.: B. de S. Santos., Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistri-

butive democracy, „Politics & Society” 1998, Vol. 26, No. 4, s. 461-510. 
9 http://budzet.dlalodzi.info/jak-to-dziala (dostęp: 20.08.2016). 
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rozwoju społeczen stwa obywatelskiego na Ukrainie w wymiarze 

funkcjonowania samorządu lokalnego. Nalez y tu przede wszystkim 

wskazac  na to, jak budz et partycypacyjny wpływa na s wiadomos c  

i aktywnos c  lokalnych społecznos ci. Dlatego hipotezą, kto ra w ramach 

niniejszej pracy zostanie zweryfikowana będzie: 

H1: Budżet obywatelski wpływa na skalę oraz intensyw-

ność aktywności obywatelskiej lokalnych wspólnot. 

Obrany kierunek rozwaz an  nie będzie jednak dotyczył emotyw-

nego postrzegania polityki, lecz racjonalnego i roztropnego procesu 

wspo łdziałania w wymiarze lokalny wspo lnot obywatelskich jakimi są 

samorządy lokalnej. W analizie kaz dego z nich pomocnymi będą na-

stępujące pytania badawcze pozwalające na precyzyjną analizę wpły-

wu budz etu partycypacyjnego na poziom społeczen stwa obywatel-

skiego. A są to: 

P1: Jak zaangażować ludzi do działania w sferze aktywno-

ści obywatelskich? 

P2: Jak dochować należytej staranności procedur oraz ucz-

ciwości we wspólnym podejmowaniu decyzji? 

P3: Jak mierzyć efekty działalności obywatelskiej? 

Powyz sze pytania stanowią matrycę dla analizy obu modeli party-

cypacji budz etowej w perspektywie ich implementacji w ukrain skiej 

przestrzeni samorządowej. Nie chodzi tu jednak o rozwiązania insty-

tucjonalne, czy prawne, gdyz  te podlegają ciągłej ewolucji i gdy zajdzie 

potrzeba, z pewnos cią będą mogły zostac  nalez ycie dostosowane. 

Kwestią istotniejszą jest przygotowanie kompetencyjne oraz zebranie 

dos wiadczen  przez mieszkan co w Ukrainy w zakresie aktywnos ci 

obywatelskich. Wiąz e się to z obawami, czy jest moz liwe stworzenie 

społeczen stwa obywatelskiego na Ukrainie? Czy prezentowane roz-

wiązania, jak wiele innych będą dobrze przyjęte na Ukrainie z uwagi 

na ich historię oraz tradycje obywatelskie? Czy budz et partycypacyjny 

będzie nalez ycie odporny na problemy korupcji oraz oligarchizacji 
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władzy? Krokiem w stronę znalezienia rozwiązania dokonanie analizy 

obecnego stanu społeczen stwa obywatelskiego na Ukrainie. 

1.1. Ukraina jako przestrzeń rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

Ukraina to bardzo młody kraj, kto ry swoją pan stwowos cią cieszy 

się zaledwie od kilkudziesięciu lat10. Tak kro tki czas istnienia i we-

wnętrznej konsolidacji pan stwa rodzi wiele problemo w. Pierwszym 

z nich jest brak silnej toz samos c  obywateli Ukrainy, kto ra od wieko w 

była rozdzierana pomiędzy ro z ne mocarstwa i wcielana w przestrzen  

kulturowo-cywilizacyjną raz wschodnią, a raz zachodnią11. Nalez y 

pamiętac  o tym, z e obecny obszar tego pan stwa, to historyczna arena 

walk, powstan  oraz politycznego terroru12. Ukraina nie miała nigdy 

okazji nauczyc  się własnej pan stwowos ci. Tym samym w perspekty-

wie długiego trwania, nie posiada ona wystarczających dos wiadczen  

w kreowaniu aktywnos ci obywatelskiej. Wszystkie tego rodzaju akty, 

jak pokazują ostatnie lata, nie były wynikiem ewolucyjnych przemian, 

lecz elementem rewolucyjnego buntu przeciwko znienawidzonej wła-

dzy. 

Kluczowym problemem analizy rozwoju społeczen stwa obywatel-

skiego na Ukrainie jest jej historia. Poro wnując tą sytuację do krajo w 

azjatyckich lub Ameryki Południowej, kto re posiadają w swoich dzie-

jach długie okresy prawicowych rządo w autorytarnych zauwaz my, z e 

o ile w ich przypadku rządzący utrzymywali swoją stałą koncentrację 

                                                 
10 Ukraina proklamowała swoją niepodległość od Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich (ZSRR) 24 sierpnia 1991 roku. 
11 Obszar współczesnej Ukrainy to teren ścierania się interesów Rosji i Zachodniej 

Europy, dlatego też sprawy ukraińskie były od zawsze determinowane polityką 
międzynarodową. Początki jej państwowości to proklamacja Ukraińskiej Republiki 
Ludowej 22 stycznia 1918. Nie istniała ona jednak zbyt długo, gdyż już 11 czerwca 
1920 została zaanektowana przez Rosję Radziecką. Kolejne lata, nie zmieniły takiego 
stanu rzeczy i Ukraina do 1991 roku pozostawała pod władzą sowietów i wpływem 
ideologii komunistycznej. 

12 A. Chodubski, Ukraina a procesy przemian europejskich. Przeszłość i teraźniej-
szość, „Eastern Review” 2014, T. 3, s. 27. 
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na utrzymaniu władzy, o tyle lewicowi ideolodzy z ZSRR mieli w swych 

zamysłach sformatowanie umysło w obywateli w kierunku materiali-

zmu historycznego i dialektycznego. W efekcie społeczen stwa pan stw 

krajo w postsowieckich nie wykazują znaczących pokłado w kapitału 

społecznego oraz nie posiadają dos wiadczen  funkcjonowania w ra-

mach społeczen stwa obywatelskiego. Moz na zatem powiedziec , z e są 

one wyjałowione z wszelakich przejawo w s wiadomos ci obywatel-

skiej13. Efektem tego jest dzisiejszy brak dos wiadczen , czy nawet 

wspomnien  o własnej podmiotowos ci, z kto rych wspo łczesne społe-

czen stwo mogłoby czerpac , wpływając na własną s wiadomos c  oraz 

politykę wewnętrzną pan stwa. Od kilkunastu lat zauwaz alna jest jed-

nak znacząca przemiana mentalnos ciowa Ukrain co w. Jednym z prze-

jawo w tego, z e rozwo j społeczny wyprzedził zmiany strukturalne 

pan stwa była Pomaran czowa Rewolucja z 2004 roku. Wtedy to oby-

watele wyszli na ulice, aby sprzeciwic  się bezkarnos ci władzy i fałszo-

waniu wyboro w. Efektem tej pokojowej rewolucji był nowy rząd na 

czele z premier Julią Tymoszenko i nową głową pan stwa Wiktorem 

Juszczenko. Ich zadaniem było zreformowanie pan stwa, a celem stra-

tegicznym wstąpienie, w niedalekiej przyszłos ci, w poczet członko w 

Unii Europejskiej. Niestety rządzący zawiedli pokładane w nich na-

dzieje, a w kolejnych wyborach, w 2010 roku, władze przejął prorosyj-

ski polityk Wiktor Janukowycz14. Nalez y jednak pamiętac , z e zmiany 

na najwyz szych szczeblach władzy nie zmieniły uprzednio wyartyku-

łowanych aspiracji ukrain skiego społeczen stwa. Zostały one jeszcze 

wzmocnione po odbywających się w Polsce i na Ukrainie Mistrzo-

stwach Europy (Euro 2012). Szereg inwestycji w największych 

miastach Ukrainy, ogromna liczba turysto w oraz medio w z Europy Za-

chodniej us wiadomiły Ukrain com, z e istnieje szansa na zreformowa-

                                                 
13 M. Kacewicz, Nowa wojna oligarchów na Ukrainie, „Newsweek” 2015, 

http://swiat.newsweek.pl/oligarchowie-rzadza-ukraina,artykuly,359789,1.html (do-
stęp: 22.01.2016). 

14 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji 
ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście europejskich aspiracji Ukra-
iny, REX/403, Bruksela 2014. 
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nie kraju, a w sferze społecznej mają oni prawo z yc  i korzystac  ze 

swych wolnos ci, tak jak ma to miejsce w Unii Europejskiej. Niestety 

były to tylko pozory stworzone na czas trwania zawodo w. Kilka lat 

po z niej wydarzenie, kto rego efektem było powstanie tzw. Euromaj-

danu, zapoczątkowało falę trwających do dzis  przemian. Chodzi tu 

o szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, kto ry miał byc  miejscem 

podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej Ukrainy 

z UE, aktu potwierdzającego polityczne aspiracji Ukrain co w. Tymcza-

sem nieoczekiwanie o wczesny rząd ukrain ski os wiadczył, z e wstrzy-

muje przygotowała do podpisania porozumienia, a społeczen stwo po 

raz kolejny poczuło się oszukane i wyszło na ulicę zamanifestowac  

swo j sprzeciw. Efektem krwawy starc  na Placu Niepodległos ci w Kijo-

wie było obalenie rządu Janukowycza oraz nowe wybory proeuropej-

skich polityko w: Petra Poroszenki na stanowisko prezydenta kraju 

oraz powołanie Arsenija Jaceniuka na premiera rządu Ukrainy. 

Zarys wydarzen  minionych kilkunastu lat pokazuje, z e w społe-

czen stwie ukrain skim narodziła się silna potrzeba zmian we własnym 

pan stwie15. Rozbudzona w 2004 roku wizja ucieczki na zacho d, a co za 

tym idzie rozwo j cywilizacyjny uległ stagnacji z winy rządzących. 

Wspomniany juz  Euromajdan, na przełomie 2013 i 2014 roku, po raz 

kolejny unaocznił politykom krajowym jak i forum międzynarodo-

wemu ogromną determinację Ukrain co w do modernizacji pan stwa16. 

Niestety negatywną konsekwencją tych wydarzen  było odrodzenie 

dotychczas us pionych silnych ro z nic społecznych. Mianowicie, proza-

chodnie dąz enia nie były podzielane przez ogo ł obywateli Ukrainy. 

Wschodnia częs c  kraj, kto ra posiada silne kontakty gospodarcze, 

a nawet rodzinne z Rosją nie chciała zmian, obawiając się o własny 

byt. Skutkiem czego Ukraina została rozerwana na dwie częs ci w wy-

                                                 
15 Sytuację pogorszył również kryzys ekonomiczny, którego efektem był spadek 

poziomu życia na Ukrainie w 2010 roku Koszt zapewnienia minimum życiowego stał 
się większy niż w USA, czy w Polsce,  zob. M. Krauski, Społeczeństwo obywatelskie na 
Ukrainie, http://www.forum-ekonomiczne.pl/article/spoleczenstwo-obywatelskie-
na-ukrainie/#.VqTDbfnhCHs (dostęp: 25.01.2016). 

16 Ibidem. 
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miarze społecznym i politycznym, kto re w przyszłos ci, nawet po za-

kon czeniu działan  zbrojnych, będzie niezwykle trudno scalic . 

Kontując rozwaz ania na temat przestrzeni rozwoju społeczen stwa 

obywatelskiego na Ukrainie nalez y wziąc  pod uwagę poziom z ycia 

przeciętnych Ukrain co w. Z informacji jakie dostarcza Instytut Wschod-

ni wynika, iz  sytuacja jest bardzo powaz na, a problem stale narasta. 

Koszt utrzymania na Ukrainie jest duz o większy niz  w USA, a nawet 

w Polsce17. Ukrain cy nie widzą szans na własny rozwo j, czy chociaz  

zapewnienie bytu rodzinie w kraju, dlatego znaczący odsetek oso b 

opuszczających swoją ojczyznę to ludzie poszukujący pracy lub pro -

bujący swoich sił na uczelniach zagranicznych18. Kierunkiem jaki 

obierają są kraje Unii Europejskiej oraz Rosja, co stanowi jeden z do-

wo d na przedstawione uprzednio silne rozwarstwienie społeczne19. 

Wspomniany problem braku perspektyw odznacza się ro wniez  

w przestrzeni aktywnos ci obywatelskiej. Wielokrotnie podnoszony 

jest brak reakcji władz ro z nego szczebla na szereg protesto w spo-

łecznych. Wynika to ro wniez  z deficytu tradycji prowadzenia dialogu 

władzy z obywatelami. Rodząca się społeczna potrzeba partycypowa-

nia w sprawach waz nych dla kraju, swojego regionu, czy miasta, nie 

idzie w parze z adekwatną odpowiedzią polityko w. Aktywizację 

obywatelską mieszkan co w Ukrainy utrudnia ro wniez  brak dostępu do 

medio w, kto re pozostają w rękach lokalnych oligarcho w. Jedynym 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Zgodnie z danymi Państwowego Urzędu Statystycznego, średnia krajowa płaca 

na Ukrainie wynosi 140 dolarów (dane z 2015 roku), zob. M. Ciastocha, Ukrainiec 
najbiedniejszy w Europie. Sprawdź, na co go stać, „Newsweek” z dn. 31.03.2015, 
http://swiat.newsweek.pl/ile-zarabiaja-ukraincy,artykuly,360185,1.html (dostęp: 
25.01.2016). 

Dla porównania w Polsce wynosi ona 865 euro, a w Niemczech 2 995 euro, zob. 
Niemiec zarabia trzykrotnie więcej niż Polak. »U nas jest wojna o płace«, tvn24bis. 
pl/pieniadze,79/pensje-w-polsce-i-europie-jakie-sa-roznice,562305.html (dostęp:. 
25.01.2016. 

19 Największa liczba Ukraińców pracuje w Rosji – 500 tys. osób, O. Konsevych, 
Wyjechać aby przeżyć. Emigracja w krajach Partnerstwa Wschodniego, www.eastbook. 
eu/blog/2013/08/19/wyjechac-aby-przezyc-emigracja-w-krajach-partnerstwa-
wschodniego (dostęp: 22.01.2015).  
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instrumentem pluralistycznej debaty pozostaje Internet. Rodzi to jed-

nak obawę oderwania sfery społecznej debaty od realne polityki, co 

moz e prowadzic  do jej alienacji od politycznego procesu decyzyjne-

go20. Oksana Romaniuk z pozarządowej organizacji Instytut Informa-

cji Masowej w Kijowie uwaz a, z e rewolucja jaka zaszła na Ukrainie nie 

objęła swoim zasięgiem s rodowiska medio w21. Problem komunikacji 

władz z obywatelami dotyczy ro wniez  przepływu informacji o istot-

nych wydarzenia ze s wiata polityki. Dziennikarze zauwaz ają, z e celem 

polityko w oraz oligarcho w posiadających media nie jest reforma 

struktur politycznych, a jedynie utrzymanie w nich swoich wpływo w. 

Dlatego tez  nie przyczyniają się oni do zwalczania korupcji oraz sze-

regu naduz yc  w administracji publicznej. Zadanie to spoczywa jedynie 

na niezalez nych dziennikarzach s ledczych oraz aktywistach społecz-

nych, co ukazuje negatywną tendencję i brak woli realnych przemian 

systemu22. 

Nalez y ro wniez  zwro cic  uwagę na stan aktywnos ci organizacji 

pozarządowych na Ukrainie, gdyz  sfera ta ro wniez  pozostaje obiektem 

sporo w politycznych. Z danych zebranych przez OBWE w 2013 roku 

na Ukrainie jest zarejestrowanych 50 850 organizacji pozarządowych. 

Ich liczba ro z ni się znacząco w zalez nos ci od regionu kraju i oscyluje 

od 200 w Iwano-Frankowsku do 5 tys. w samej Odessie23. Ws ro d nich 

wiele zajmuje się kwestiami polityki lokalnej oraz rozwoju społeczen -

stwa obywatelskiego, jednakz e ich postrzeganie w opinii samych 

Ukrain co w jest ro z ne. Częs c  z nich po rewolucji na Majdanie aktywnie 

bierze udział w promowaniu prozachodnich standardo w. Niestety są 

                                                 
20 No Revolution Here: News Media In Ukraine Remain In Same Hands, www.kyiv 

post.com/article/content/ukraine-politics/no-revolution-here-news-media-in-ukrai 
ne-remain-in-same-hands-405942.html (dostęp: 25.01.2016).  

21 Zob. http://imi.org.ua/en (dostęp: 25.01.2016). 
22 Zob.: F. Dresen, Media in Ukraine: A Domain of the State, the Oligarchs, or the 

Public?, https://www.wilsoncenter.org/publication/media-ukraine-domain-the-state 
-the-oligarchs-or-the-public#sthash.REhdggxR.dpuf (dostęp: 25.01.2016). 

23 Civil Society And The Crisis In Ukraine, OECD SEC.FR/125/15/4 March 2015, s. 4, 
http://www.osce.org/ukraine-smm/141046?download=true (dostęp: 24.01.2016). 
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tez  takie, kto re wykazują się klientelizmem wobec lokalnych oligar-

cho w i polityko w24. 

Ukrain skie społeczen stwo obywatelskie znajduje się w okresie 

bardzo dynamicznych przemian. Zmiany polityczne, jakie miały miej-

sce na szczeblu centralnym spowodowały, z e Ukrain cy chętniej obser-

wują wydarzenia polityczne w pan stwie, jednoczes nie angaz ując się 

w rozmaite oddolne inicjatywy. Jednym z efekto w tego są coraz silniej 

artykułowane problemy oraz naduz ycia jakie dotyczą włas nie sfery 

partycypacji społecznej oraz funkcjonowania pan stwa. Kluczowymi 

elementami wymagającymi naprawy są tu przede wszystkim:  

 podniesienie transparentnos ci sfery organizacji pozarządowych 

(jako tej będącej płaszczyzną artykulacji intereso w i po-

dejmowania dyskusji na temat waz nych problemo w przez 

ukrain skie społeczen stwo);  

 wzmocnienie zaangaz owania obywateli w sferze publicznej 

(zwiększenie dostępu obywateli do informacji publicznej, co 

obecnie podejmowane jest na poziome debaty w ramach roz-

woju konsultacji społecznych);  

 zbudowanie płaszczyzny zaufania między obywatelami, a  wła-

dzami (przeciwdziałanie korupcji i klientelizmowi struktur 

władz);  

 znaczne nasilenie relacji między podmiotami społecznymi, a ad-

ministracją publiczną; 

 promocja dobrego rządzenia poprzez stworzenie odpowiednich 

ram prawnych dla efektywniejszego s wiadczenia usług publicz-

nych; 

 umoz liwienia szerokiej partycypacji społecznej w procesie de-

cyzyjnych na szczeblu władz lokalnych i krajowych.  

                                                 
24 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji 

ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście europejskich aspiracji Ukra-
iny, REX/403 Bruksela, 16 października 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content 
/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014IE3088 (dostęp: 25.01.2016). 
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W kaz dym z tych obszaro w budz et partycypacyjny moz e stac  się 

instrumentem poz ytecznym zaro wno dla władz jak i obywateli. Po-

nadto, zaprezentowane modele rozwoju demokratycznych struktur 

pan stwa znacząco mogą się przyczynic  do poprawy jakos ci społeczen -

stwa obywatelskiego na Ukrainie. Dlatego tez  w dalszej kolejnos ci 

nalez y przedstawic  ofertę rozwiązan  jakie oferuje kaz dy z wymienio-

nych modeli budz etowych.  

2. Klasyczny model budżetu partycypacyjnego 

Brazylia nigdy nie była krajem uchodzącym za przykład stabilnos ci 

politycznej oraz rozwiniętego społeczen stwa obywatelskiego. Jed-

nakz e nie przeszkodziło jej to w wypracowaniu nowego rewolucyj-

nego instrumentu partycypacji społecznej, kto ry obecnie jest znany 

i ceniony na całym s wiecie. Idea brazylijskiego budz etu partycypacyj-

nego powstała w 1989 roku i od tego momentu zyskała miano podsta-

wowego narzędzia aktywizującego społeczen stwo25. Praprzyczyną, 

z powodu kto rej mogła ona ujrzec  s wiatło dzienne był proces tranzy-

cji systemowej, kto ry z kon cem lat 80. zamknął krwawy rozdział 

w historii Brazylii. Był to koniec wieloletnich rządo w prawicowej 

dyktatury wojskowej, skorumpowanej i mocno skompromitowane 

w oczach społeczen stwa, kto rej działania ostro zwalczające wszelkie 

akty nieposłuszen stwa obywateli, mocno udręczyły społeczen stwo26. 

Władzę w pan stwie stopniowo zaczęła przejmowac  lewica, a  w sa-

mym Porto Alegre na fotel burmistrza wybrany został działacz związ -

kowy związany z ugrupowaniem Partidos de Trabajadores, Olivio Dut-

ra. Przejmowanie władzy przez dotychczasowy opozycjonisto w nie 

było jednak tak proste, gdyz  nowy włodarz miasta, z powodu nieuzy-

                                                 
25 Zob. B. Gianpaolo,  Militants and Citizens. The Politics of Participatory Democracy 

in Porto Alegre, Stanford 2005. 
26 C. Souza, Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in 

building democratic institutions, „Environment & Urbanization” 2001, Vol 13, s. 161, 
http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_governance/pdf_part_ 
budg/IIED_Souza_Budgeting_Brazil.pdf, 11.11.2015. 
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skania wystarczającej większos ci w radzie miasta (Câmara Municipal 

de Porto Alegre), nie mo gł samodzielnie realizowac  swojego programu 

wyborczego27. Wyjs ciem z tej sytuacji było zaangaz owanie mieszkan -

co w w proces decyzyjny, kto ry da silny mandat społeczny burmi-

strzowi, a członko w organu kolegialnego postawi w krępującej sytua-

cji, w kto rej nie będą mogli się przeciwstawic  głosom obywateli28. 

Klasyczny model budz etu partycypacyjnego z Porto Alegre opiera 

się na prowadzeniu licznych konsultacji społecznych przedstawicieli 

władz miasta z reprezentantami mieszkan co w. Mechanizm ich 

funkcjonowania jest dos c  skomplikowany, a układ wysoce zhierarchi-

zowany. Przedstawiciele mieszkan co w są wybierani w tro jstopniowej 

strukturze. Zebraniem najniz szego szczebla w Porto Alegre jest zgro-

madzenie osiedlowe, kto rego zadaniem jest wybrac  swoich delegato w 

do rad dzielnic29. Na tym etapie tworzone są zhierarchizowane listy 

propozycji inwestycyjnych. Początkowo członkowie rad dzielnic peł-

nili swoją funkcję tylko jedną kadencję, lecz w po z niejszym okresie juz  

dwie. Ich praca, jak wszystkich innych delegato w ro z nego szczebla, 

jest pod stałą kontrolą mieszkan co w i w kaz dej chwili mogą oni zostac  

odwołani. Najwyz szym organem w tej strukturze jest Rada Budz etu 

Partycypacyjnego, kto rej członkowie sprawują swoją funkcję przez 

okres dwo ch rocznych kadencji30. W debatach nad nowopowstającym 

budz etem uczestniczą eksperci, kto rzy wspierają mieszkan co w swą 

wiedzą. Opro cz tego odbywają się oficjalne wizytacje miejsc potencjal-

nych inwestycji w celu jak najlepszego zbadania sprawy oraz podjąc  

włas ciwej decyzji. Kluczową role w tym modelu budz etu partycypa-

cyjnego odgrywają liderzy opinii publicznej, potocznie zwani „spo-

                                                 
27 B. de S. Santos, Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities 

in building democratic institutions, „Environment & Urbanization” 2001, Vol 13, No. 1.,  
s. 171. 

28 Zob. G. Baiocchi, Participation, activism, and politics: The Porto Alegre experi-
ment and deliberative democratic theory, „Revised” 1999, No. 11, Wisconsin: Uni-
versity of Wisconsin – Madison 1999. 

29 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny, krótka instrukcja obsługi, Warszawa 
2013, s. 10. 

30 B. de S. Santos, Participatory…, op. cit., s. 461-510. 
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łecznikami”, znający problemy mieszkan co w31. To w duz ej mierze oni 

zasilają szeregi Rady Budz etu Partycypacyjnego i to ich zadaniem jest 

przygotowanie dokumentu z propozycjami budz etowymi, a następnie 

zaprezentowanie go urzędnikom miejskim, a co za tym idzie przeko-

nanie ich do podjęcia decyzji zgodnych z wolą mieszkan co w. Ponadto 

kompromisowy projekt budz etu miasta z punktu widzenia społeczen -

stwa nie podlega zmianom. Jedynie burmistrz moz e zawetowac  jego 

częs c  lub odesłac  projekt do komisji32. 

Niestety debaty w ramach zgromadzen  nie zawsze mogą byc  nale-

z ycie merytoryczne, gdyz  na najniz szym poziomie moz e brac  w nich 

udział nawet do 1000 oso b. Znacznie ogranicza to moz liwos c  przed-

stawienia własnych postulato w i uniemoz liwia realną partycypację. 

Niefunkcjonalny sposo b organizacji zebran  powodował, z e głos oby-

wateli wielokrotnie stawał się rozczłonkowany między ro z nymi gru-

pami społecznym, a więc mniej skuteczny. 

Nie ulega wątpliwos ci, z e klasyczny model budz etu partycypacyj-

nego z Porto Alegre powstał na kanwie rywalizacji politycznej lokal-

nych działaczy rywalizacyjnych ze sobą partii politycznych. To jednak 

nie przeszkodziło w tym, aby stac  się istotnym instrumentem rozwija-

jących relacje społeczne oraz s wiadomos c  obywatelską mieszkan co w. 

Budz et partycypacyjny stał się niejako platformą debaty dla ro z nych 

grup społecznych powodując zwiększenie lokalnej kohezji społecznej, 

wytworzenie atmosfery dialogu i potrzeby porozumienia, a takz e 

ucząc Brazylijczyko w dochodzenia do konsensusu. 

 

  

                                                 
31 Należy pamiętać, że budżet obywatelski zakłada udział w procesie decyzyjnym 

wszystkich grup społecznych, bez względu na majętność, czy wykształcenie.  
32 Szczegóły procesu uchwalania budżetu partycypacyjnego w Porto Alegre: 

Prefeitura de Porto Alegre. Orçamento Participativo, http://www2.portoalegre.rs. 
gov.br/op/#, (dostęp: 11.11.2015). 
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Rysunek nr 1. Schemat funkcjonowania Budżetu obywatelskiego w Porto 

Alegre 

 

 

 

 

Źródło: Na podstawie: R. Górski, Bez państwa, Warszawa 2007, s. 6; 

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/bez_panstwa/bez_panstw.

pdf, [za:] W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny, krótka instrukcja ob-

sługi, Warszawa 2013, s. 30. 
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Nalez y zatem stwierdzic , z e powyz ej zaprezentowany model bu-

dz etu partycypacyjnego wpływa zaro wno na skalę oraz intensywnos c  

aktywnos ci obywatelskiej lokalnych wspo lnot. Jednakz e oddziaływa-

nie to nie jest ro wnomierne, gdyz  jak zostało wczes niej wykazane, to 

liderzy opinii społecznej lub tzw. „społecznicy” odgrywają tu najistot-

niejszą rolę, będą powiernikami ro z nych grup społecznych. W efekcie 

to oni zabierają głos w procesie tworzenia budz etu, tym samym dzia-

łając w zastępstwie dla licznej grupy mieszkan co w, kto rzy z racji zhie-

rarchizowanego układu mechanizmu budz etowego nie mają takiego 

samego wpływu na ostateczny kształt budz etu miasta. Na usprawied-

liwienie tego zjawiska warto przywołac  słowa burmistrza Porto Alegre 

Oliwio Dutry, kto ry stwierdził, z e gdyby brali w nim udział wszyscy 

byłoby to sprzedawanie iluzji „bezpos redniej demokracji na greckim 

placu, kto ra nie była demokracją wszystkich, ale demokracją najlep-

szych”33. Tego powodu klasyczny model budz etu partycypacyjnego 

z Porto Alegre jednoznacznie moz na okres li jako przykład demokracji 

przedstawicielskiej.  

Budz et partycypacyjny w Porto Alegre nawet kilka lat po swojej 

premierze był dobrze oceniany przez mieszkan co w. W badaniach 

z 1995 roku, az  56,5% biorących w nim udział stwierdziło, z e odczu-

wało satysfakcję z prac nad budz etem i efekto w jego funkcjonowa-

nia34. Nalez y zatem stwierdzic , z e aby zaangaz owac  ludzi do działania 

w sferze publicznej nalez y pracowac  nad ich s wiadomos cią podmioto-

wos ci, tak aby obywatele mogli stac  się kolektywnym i aktywnym ak-

torem na scenie politycznej. Nalez y przy tym dochowac  starannos ci 

oraz uczciwos ci procedury budz etowej. W przypadku brazylijskiego 

modelu rozwiązano to w taki sposo b, z e to mieszkan cy regulują to 

sami. To od nich zalez y jakie tematy będą podejmowane w trakcie 

spotkan  rad; co będzie się z nimi działo (tzn. czy będą realizowane, 

                                                 
33 S. Sánchez,  E. Aragonès, A Model of Participatory Democracy: Understanding the 

Case of Porto Alegre, Edinburgh 2004, s. 2. 
34 B. de S. Santos, Participatory…, op. cit., s. 170. 
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czy uzna się je za mniej istotne) i wreszcie kto w ich imieniu będzie 

pracował na kolejnych szczeblach piramidy partycypacji budz etowej.  

Odnosząc się do efekto w tejz e działalnos ci obywatelskiej nalez y 

stwierdzic , z e w sferze inkluzji społecznej model klasycznego budz etu 

partycypacyjnego nie uzyskał znaczących rezultato w. Zaangaz owanie 

społeczne w proces jego tworzenia oscylowało w okolicach kilku pro-

cent, co jest efektem utrudnionego udziału dostępu do z powodu hie-

rarchicznego systemu zalez nos ci. Nie ulega jednak wątpliwos ci, z e 

więzi społeczne wytworzone między osobami uczestniczącymi w pro-

cesie tworzenia budz etu pozwoliły na ustanowienie nowych standar-

do w prowadzenia polityki poprzez dialog i wspo łpracę, co pozytywnie 

wpłynęło na lokalny wymiar społeczen stwa obywatelskiego.  

3. Fundusz komunalny jako element demokracji bezpośredniej 

Pierwszy raz pomysł na stworzenie instrumentu partycypacji spo-

łecznej inspirowanego brazylijskim budz etem miał miejsce w Płocku, 

gdzie w latach 2003-2005 organizowano „fundusz grantowy”, zwany 

ro wniez  public/private negotiation table, kto rego zadaniem było 

wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych35. Ten jednak nie uzy-

skał wyraz nego poparcia ws ro d polskich samorządowco w. Budz et 

partycypacyjny swo j prawdziwy początek w naszym kraju miał dopie-

ro w 2011 roku, kiedy to miasto Sopot zorganizowało pierwszą edycję 

tzw. „Budz etu obywatelskiego”. Zaraz po nim kolejni włodarze miast 

postanowiły wdroz yc  ten instrument partycypacji społecznej w swo-

ich samorządach. Na kanwie krajowych trendo w rozwoju partycypacji 

społecznej, pomysł budz etu partycypacyjnego postanowili wykorzy-

stac  ro wniez  ło dzcy samorządowcy. Pierwsze propozycje jego imple-

mentacji pojawiły się po lewej stronie sceny politycznej, ale to rządzą-

ca od 2010 roku centrowa Platforma Obywatelska postanowiła wcie-

lic  go w z ycie. Władze Łodzi, argumentując zorganizowanie budz etu 

obywatelskiego, podkres lały jego walor edukacyjny, traktując go jako 

                                                 
35 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny…, op. cit., s. 4. 
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mechanizm rozwoju s wiadomos ci oraz aktywnos ci obywatelskiej, 

mniejszą uwagę przykładając do jego efekto w ekonomicznych.  

W celu zorganizowania pierwszej edycji w 2013 roku powołano 

specjalny zespo ł złoz ony z radnych i urzędniko w miejskich, kto rych 

zadaniem było jego zaplanowanie i przeprowadzenie36. W tym przy-

padku seria spotkan  z mieszkan cami w ramach konsultacji społecz-

nych poprzedziła całą procedurą budz etową, a nie jak w Brazylii była 

jej integralną częs cią. Niestety w przeciwien stwie do pierwowzoru, 

w polskim prawodawstwie brak jasnych ram wdraz ania budz eto w 

partycypacyjnego, skutkiem czego ich funkcjonowanie sankcjonuje 

art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym, kto ry mo wi: „W wypadkach 

przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach waz nych dla gminy 

mogą byc  przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkan -

cami gminy”37. Dlatego tez  jak stwierdził jeden z ło dzkich radnych: 

„budz et obywatelski to umowa dz entelmen ska między prezydentem, 

Radą Miejską a łodzianami”38. Uzasadnione są więc obawy, z e w przy-

padku tego modelu wszelkie perturbacje polityczne mogą spowodo-

wac , brak realizacji częs ci projekto w obywatelskich lub całkowite 

zerwanie z ideą budz etu partycypacyjnego w przyszłos ci.  

„Budz et Obywatelski dla Łodzi” zakłada przeznaczenie 1% budz etu 

miasta na projekty, kto re mają zostac  zgłoszone i wybrane przez sa-

mych mieszkan co w39. Zadania jakie mogą zostac  poddane pod głoso-

wanie muszą byc  zgodne z kompetencjami miasta40. Po stronie pomy-

                                                 
36 Zob. http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/713381,lodzianie-beda-miec-wplyw-

na-budzet-obywatelski,id,t.html (dostęp: 11.11.2015). 
37 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 Nr 16 

poz. 95. 
38 Zob. Protokół nr 24/IX/2013, posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywa-

telskiego Rady Miejskiej w Łodzi z 3 września 2013 r., http://bip.uml.lodz.pl/_plik. 
php?id=34826&PHPSESSID= (dostęp: 19.01.2015). 

39 Zob. http://budzet.dlalodzi.info (dostęp: 20.08.2016). 
40 Warto podkreślić, iż zgodnie z przyjętą zasadą, Rada Miejska w Łodzi po prze-

prowadzeniu głosowania nad projektami do BO zobowiązuje się przegłosować zwy-
cięskie z nich pozytywnie, a następnie Prezydent zobowiązuje się do ich wykonania. 
Również zgodnie z tą zasadą, władza wykonawcza ma kolejny roku budżetowy na 
dokonanie danej inwestycji, jednakże skala inwestycji może sprawić, iż czas ten 
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słodawco w lez y obowiązek opisania projektu, przedstawienia wstęp-

nego kosztorysu inwestycji, a takz e zebrania 15 podpiso w pod swoim 

pomysłem. Wreszcie, wszystkie propozycje zostają uszeregowane 

w dwie kategorie. Dotychczas były to: zadania ogo lnomiejskie i dziel-

nicowe, jednakz e od 2016 roku, IV edycji Budz etu Obywatelskiego dla 

Łodzi, zadania zostały skategoryzowane na: ponadosiedlowe i osie-

dlowe, gdyz  uznano, z e osiedla, z racji zajmowania mniejsze powierz-

chni są bliz sze koncepcji lokalnych wspo lnot, a zatem mieszkan cy łat-

wiej się z nimi utoz samiają, niz  z wielkimi i wysoce anonimowymi 

społecznie dzielnicami miasta41.  

Ostateczny wybo r zadan  z budz etu partycypacyjnego nalez y do Ło-

dzian. Jedynym kryterium, kto re nalez y spełnic , aby wziąc  udział 

w głosowaniu na zadania z budz etu obywatelskiego to najpo z niej 

w dniu wyboro w ukon czyc  16 roku z ycia. Wybory odbywają się za po-

s rednictwem Internetu oraz specjalnych kart do głosowania rozloko-

wanych w instytucjach samorządowych w całym mies cie. Trwają kil-

ka, a nawet kilkadziesiąt dni, co umoz liwia wszystkim mieszkan com 

Łodzi w dogodnym czasie wziąc  w nich udział. Łodzianie w ramach 

procedury wyborcze decydują o wyborze: do 5 zadan  ogo lnomiejskich 

(od 2016 ponadosiedlowych) i do 5 zadan  dzielnicowych (od 2016 

osiedlowych)42. Suma jaką władze miasta przeznaczały na zadania 

z budz etu obywatelskiego zmieniała się w czasie, lecz od kilku lat jest 

to 40 mln zł43. Zmianie ulega jedynie jej rozkład, kto ry obecnie jest 

następujący: 9,5 mln zł na zadania ponad osiedlowe oraz 30,5 mln zł 

podzielone pomiędzy wszystkie osiedla w mies cie, zgodnie z paryte-

tem liczby mieszkan co w przypadających na kaz de z nich44.  

                                                                                                               
zostanie wydłużony przez samo miasto, np. projekt roweru miejskiego. Zob. 
http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-w-lodzi-lodzki-rower-publiczny,3313.html 
(dostęp: 11.11.2015). 

41 Głosować na projekty obywatelskie mogły osoby, które w dniu wyborów ukoń-
czyły 16 rok życia.  

42 W kolejnych edycjach budżetu w 2014 i 2015 roku kwota ogólna została zwięk-
szona do 40 mln zł: 10 mln zł na zadania ogólne oraz 6 mln zł dla każdej z dzielnic.   

43 W I edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi było to 20 mln zł. 
44 Zob. http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017 (dostęp: 20.09.2016). 
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Rysunek nr 2. Schemat funkcjonowania Budżetu obywatelskiego dla Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://budzet.dlalodzi.info (dostęp: 12.01.2016). 

Problemy wynikające z pierwszych dwo ch edycji Budz etu Oby-

watelskiego dla Łodzi zmusiły two rco w projektu do zmian regulami-

nowych. Władze Łodzi ogłosiły wprowadzenie nowych reguł sankcjo-

nujących III edycję budz etu partycypacyjnego. Polegały one na tym, z e 

wartos c  kaz dego z projektu nie mogła przekroczyc  25% s rodko w 

przeznaczonych na danych obszar: dzielnicę lub ogo lnomiejskie. Po-

nadto projektodawcy musieli wykazac , z e ich pomysł będzie słuz ył 

szerszej grupie oso b, a nie tylko zamkniętym os rodkom, instytucją ta-

kim jak np. szkoła. Miało to zapobiec tworzeniu się enklaw, odsepa-

rowanych społecznie od pozostałej częs ci miasta. Następnie ustalono, 

z e pod tym samym adresem, moz e byc  zrealizowany tylko jeden pro-

jekt, co niweluje monopol tzw. silnych odseparowanych od reszty mia-

sta os rodko w z duz ym kapitałem społecznym. Sama procedura głoso-

wania ro wniez  została ulepszona, dzięki nowemu wzorowi karty do 

głosowania, a dodatkowo kaz dy oddany głos przez Internet musiał 

byc  potwierdzony SMS-em na telefon głosującego45. Zmiany te nie ule-

                                                 
45 Należy również dodać, że władze miasta w celu dalszej modernizacji łódzkiego 

budżetu powołały do życia organ pod nazwą Rada Programowa ds. Budżetu Obywa-
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gły zmianie, gdy postanowiono wprowadzic  nowy obszar głosowania, 

czyli osiedla. 

Ło dzki budz et partycypacyjny pozwolił ro wniez  na ukazanie prak-

tycznego wymiaru partycypacji społecznej. W pierwszej kolejnos ci 

ujawnił istotne pokłady kapitału społecznego oso b zorganizowanych 

woko ł instytucji publicznych takich jak szkoły oraz miejskie przy-

chodnie zdrowia. Ponadto wykazała, z e mieszkan cy duz ych osiedli 

mieszkalnych mają duz y potencjał mobilizacyjny i integracyjny. Ostat-

nią grupą odznaczającą się wysokim poziomem aktywnos ci były orga-

nizacje pozarządowe, w szczego lnos ci skupione w ramach rucho w 

miejskich oraz cyklisto w. Wyniki następujących po sobie kolejnych 

edycji budz etu pokazują zmienne tendencje w preferencjach miesz-

kan co w Łodzi. W pierwszej najczęs ciej wybierane projekt dotyczyły 

infrastruktury, w szczego lnos ci drogowej. Domeną kolejnej były inwe-

stycje w ło dzkich szkołach, a ostatniej zielen  miejska i rekreacja. War-

to ro wniez  zwro cic  uwagę na to, z e na przestrzeni trzech lat Łodzianie 

nauczyli się korzystac  z nowego instrumentu partycypacji. Na począt-

ku istnienia budz etu partycypacyjnego projekty, kto re zdobywały naj-

większą ilos c  głoso w były bardzo duz e i drogie, skutkiem czego suma-

ryczna pula wszystkich wykonanych przedsięwzięc  była mała. Edycja 

z 2015 roku ukazała, z e ws ro d zwycięskich pomysło w dominowały te 

nieco tan sze, co umoz liwiło wykonanie większej puli projekto w, a za-

tem zaspokojenie potrzeb większej liczby oso b z ro z nych s rodowisk, 

posiadających ro z ne potrzeby. 

Jak moz na zauwaz yc  budz et partycypacyjny istotnie wpływa na 

skalę oraz intensywnos c  aktywnos ci obywatelskiej lokalnych wspo l-

not. Nie nalez y oczekiwac  jedynie pozytywnego trendu w tej sferze, 

gdyz  uruchomienie pewnych proceso w w tkance społecznej powoduje 

ro wniez  ujawnienie się, dotychczas us pionych, ro z nic społecznych, 

kto re powodują napięcia społeczne, dysharmonizując lokalną wspo l-

notę. Nie oznacza to ro wniez , z e aktywizacja społeczna nie powinna 

                                                                                                               
telskiego. Zob. http://budzet.dlalodzi.info/budzet-obywatelski-na-2016-zmiany-w-
zasadach (dostęp: 11.11.2015). 
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miec  miejsca, aby „nie obudzic  złych demono w”. Chodzi tu przede 

wszystkim o to, aby lokalne społecznos ci uczyły z yc  ze sobą w pokoju 

oraz, gdy zajdzie potrzeba integrowac  się, zrzeszac , wspo łpracowac . 

Ło dzki przykład pokazuje, z e aby wpłynąc  na poziom aktywnos ci oby-

watelskich, wystarczy jedynie ukazac  społeczen stwo korzys ci jakie 

płyną z tej działalnos ci. Kiedy jednej grupie społecznej uda się zinte-

growac  i zdobyc  wystarczająco duz ą liczbę głoso w, aby ich projekt 

budz etowy został zrealizowany, inne s rodowiska, idąc za przykładem 

tych pierwszy, ro wniez  będą upatrywac  w budz ecie partycypacyjnym 

potencjalnych korzys ci, a zatem mobilizowac  się, integrowac  i wspo ł-

pracowac . Sporną kwestią pozostaje jednak to, jak dochowac  nalez ytej 

starannos ci i przejrzystos ci procedur budz etowych. Ło dzki przykład 

pokazał, z e dzielnicowy poziom wybierania zadan  jest nieefektywny, 

gdyz  występuje znacząca dominacja jednych osiedli nad drugimi. 

Skutkiem czego regulamin Budz etu Obywatelskiego dla Łodzi został 

zmieniony, a na efekty będziemy musieli poczekac  co najmniej do 

czasu sporządzenia przez urzędniko w ło dzkiego magistratu raportu 

z przeprowadzenia IV edycji Budz etu Obywatelskiego dla Łodzi 2017. 

Na koniec nalez y zastanowic  się nad tym, co powinno zostac  uzna-

ne za sukces tego modelu budz etu partycypacyjnego. Czy są nim wy-

brane w głosowaniu projekty? A moz e liczba oso b uczestnicząca 

w  samej procedurze wyboro w. Niestety dotychczasowa frekwencja 

podczas wczes niejszych edycji budz etu nie była zbyt duz a jak na mo-

z liwos ci jakie daje ten model. W pierwszej edycji Budz etu obywatel-

skiego dla Łodzi w 2013 roku udział wzięło ok. 129 tys. oso b, w dru-

giej 174 834 oso b, a w 2015 – ok. 136 tys. oso b. Warto podkres lic , z e 

partycypowac  w nim mogły jedynie osoby, kto re ukon czyły 16 rok z y-

cia. Zgodnie z danymi ze spisu powszechnego z 2013 roku w Łodzi 

oso b w wieku powyz ej 16 lat jest ok. 622 tys.46. Frekwencja zatem 

oscylowała w granicach 21% w 2013, 28% w 2014 i 22% w 2015. 

W tym przypadku trudno jednoznacznie udzielic  odpowiedzi. Pytanie 

                                                 
46 Ludność – dane o Łodzi 2014, http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/ 

stolica-wojewodztwa-1323/ludnosc-dane-o-lodzi-2014 (dostęp: 20.08.2016). 
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to wydaje się, z e powinno zostac  bez odpowiedzi do czasu poznania 

wyniko w IV edycji Budz etu obywatelskiego dla Łodzi, w kto rym po-

znamy odpowiedz  na pytanie, czy zmniejszenie skali okręgu wybor-

czego wpływa pozytywnie, czy negatywnie na frekwencję ws ro d wy-

borco w, w przypadku głosowania na obywatelskie projekty budz e-

towe.  

Podsumowanie 

Zaprezentowane w niniejszym artykule dwa modele tworzenia bu-

dz eto w partycypacyjnych to waz ne instrumenty pobudzające lokalną 

społecznos c  do aktywnos ci. Kaz dy z nich robi to w  nieco inny sposo b, 

jednak zawsze partycypacja społeczna obywateli w procesie politycz-

nym na szczeblu samorządowym zostaje wzmocniona. Wdroz enie 

kto regos  z wymienionych modeli jako instrumentu aktywizującego 

społeczen stwo w miastach Ukrainy moz e spowodowac  ujawnienie się 

licznych problemo w w sferze społecznej i politycznej. Z pewnos cią 

jednak nalez y stwierdzic , z e hipoteza mo wiąca o tym, iz  budz et party-

cypacyjny wpływa na skalę oraz intensywnos c  aktywnos ci obywatel-

skiej lokalnych wspo lnot potwierdza się zaro wno w przypadku mo-

delu brazylijskiego jak i jego ło dzkiego odpowiednika. 

Kluczowym problemem wdraz ania instrumento w partycypacji spo-

łecznej jest zaangaz owanie społeczen stwa do działania. Aktywnos c  tą 

determinują ro z ne czynniki, spos ro d kto rych najwaz niejszymi są: do-

s wiadczenie oraz historia. Jak zatem sprawic , aby ludzie chcieli brac  

udział w z yciu politycznym? Przede wszystkim nalez y propagowac  

ideę wspo łodpowiedzialnos ci za otaczającą przestrzen . Następnie nie-

zwykle waz nym jest podnoszenie s wiadomos ci obywateli w kwestii 

artykulacji własnych preferencji oraz wyraz ania sprzeciwu wobec 

działan  władz. Ten ostatni element wcale nie musi oznaczac , z e obec-

nie sprawujący władzę samemu będą przyczyniac  się do utraty legity-

macji politycznej. Oba modele budz eto w partycypacyjnych pokazały, 

z e najwaz niejszym aspektem rządzenia jest dialog. Bez względu na to 
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jak bardzo będzie on z ywiołowy, ile w ramach niego ujawni się pro-

blemo w oraz konflikto w społecznych, nie ma nic cenniejszego dla kaz -

dego wyborcy (obywatela), jak moz liwos c  rozmowy ze swoimi przed-

stawicielami w organach politycznych i s wiadomos c , z e jego głos zo-

stał wysłuchany oraz stanowi waz ny czynnik kształtując działania 

polityczne. Nalez y zatem wypracowac  taki mechanizm komunikacji 

władz ze społeczen stwem, aby nieustannie podtrzymywac  on dialog 

społeczny i pozwalał wspo lnie rozwiązywac  biez ące problemy lokal-

nej wspo lnoty. 

Wytworzenie mechanizmo w komunikacji władz z obywatelami 

wiąz e się z pytaniem, jak dochowac  starannos ci procedur oraz uczci-

wos ci podejmowanych decyzji? W pierwszej kolejnos ci nalez y stwo-

rzyc  spis zasad i reguł, podpartych zapisami w prawie, kto re będą 

jednoznacznie regulowac  aktywnos c  obywatelską wszystkich uczest-

niko w budz etu partycypacyjnego. Regulamin jego przeprowadzania 

nie moz e byc  nieustannie zmieniany, jak miało to miejsce m.in. w Ło-

dzi. Z drugiej strony wspo łpraca wymaga partnerskich zasad koope-

racji między władzami, a obywatelami, dlatego hierarchiczna struk-

tura budz etowa, jaką odznacza się model z Porto Alegre ro wniez  nie 

wpływa pozytywnie na zaangaz owanie się duz ych mas ludzi. 

Odnosząc się do pytania, jak mierzyc  efektywnos c  działalnos ci oby-

watelskiej, nalez y stwierdzic , z e najlepszym sposobem są badania 

jakos ciowe, okres lające wpływ danego instrumentu partycypacji spo-

łecznej na s wiadomos c  mieszkan co w. W drugiej kolejnos ci nalez y 

zobrazowac  go pod względem ilos ciowym. Wydaje się, z e podstawo-

wymi efektami podejmowania przez społeczen stwo aktywnos ci oby-

watelskiej jest zmiana postaw społecznych, zwiększenie się sieci 

relacji między członkami wspo lnoty, wytworzenie nowych więzi spo-

łecznych, zmiana zachowan  wyborczych oraz zwiększenie zaintereso-

wania sprawami publicznymi. 

Podsumowując, warto rozwaz yc  kaz dy z przedstawionych modeli 

budz etu partycypacyjnego jako instrumento w wpływających na roz-

wo j społeczen stwa obywatelskiego na Ukrainie. Przede wszystkim 
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nalez y zastanowic  się, kto re z rozwiązan  z Porto Alegre i Łodzi jest 

w stanie przezwycięz yc  kluczowe problemy i wypaczenia w wymiarze 

ukrain skiego społeczen stwa obywatelskiego. 

W pierwszej kolejnos ci kwestią negatywnie wpływającą na zaanga-

z owanie obywatelskie na Ukrainie jest brak transparentnos ci sfery or-

ganizacji pozarządowych. W tym przypadku model brazylijski spraw-

dza się doskonale, gdyz  w ramach działania budz etu partycypacyj-

nego to nie poszczego lne organizacje, lecz mieszkan cy miasta biorą 

udział w tworzeniu projekto w. Nie moz na tego powiedziec  o modelu 

ło dzkim, kto ry wielokrotnie bywał zdominowany przez organizacje 

pozarządowe, odznaczające się większym kapitałem społecznym, bę-

dąc zdolne do mobilizacji i organizacji „swoich wyborco w”, nie dając 

szans ludziom niezrzeszonym, chcącym zabrac  głos i zmienic  lokalną 

rzeczywistos c . 

Następnie rozwaz ając wzmocnienie zaangaz owania obywateli 

w sferze publicznej, moz na stwierdzic , z e wykorzystanie nowych tech-

nologii oraz Internetu w procesie tworzenia oraz przeprowadzania 

kolejnych edycji Budz etu obywatelskiego dla Łodzi stanowi atut tego 

modelu. Pozwala on na niemal nieograniczony dostępu obywateli do 

informacji publicznej, a tym samym podnoszenia ich s wiadomos ci 

o biez ącej polityce lokalnej. 

Kolejną kwestią jest zbudowanie płaszczyzny zaufania między oby-

watelami, a władzami. W tym przypadku trudno ocenic , kto ry z mode-

li byłby lepszym w wymiarze samorządu ukrain skiego. Nalez y stwier-

dzic , z e są one ro wnie dobre, umoz liwiając na wspo łpracę wszystkich 

podmioto w. Zaangaz owanie duz ych mas społecznych, tak jak w przy-

padku brazylijskim oraz podzielenie się odpowiedzialnos cią pomię-

dzy ro z ne kolegia za stworzenie wspo lnego programu rozwoju miasta, 

zdaje się w pewnym stopniu przeciwdziałac  przypadkom klientelizmu 

oraz korupcji. Podobnie jest w przypadku ło dzkiego budz etu partycy-

pacyjnego, gdzie ostateczna decyzja zostaje podjęta przez mieszkan -

co w miasta w tajnym głosowaniu, a organizatorzy przedsięwzięcia 

mają jedynie za zadanie zliczenie wyniko w poszczego lnych projekto w 
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i podanie ich do informacji publicznej. Wydaje się, z e oba rozwiązania 

są wobec siebie komplementarne i mogą zostac  wykorzystane w per-

spektywie reform na Ukrainie. 

Kolejną kwestią jest potrzeba wzmocnienia relacji między podmio-

tami społecznymi, a administracją publiczną. W tym przypadku bu-

dz et brazylijski prezentuje jak nalez y stworzyc  doskonałą płaszczyznę 

do dialogu i wspo łpracy przedstawicieli administracji publicznej, nau-

kowco w oraz mieszkan co w miasta. W przypadku Łodzi, z racji duz ej 

anonimowos ci podczas zgłaszania projekto w oraz głosowania na nie, 

kontakt ten jest znacznie utrudniony. 

W dalszej kolejnos ci warto zastanowic  się nam wzywaniem, jakim 

jest promocja dobrego rządzenia poprzez stworzenie odpowiednich 

ram prawnych dla efektywniejszego s wiadczenia usług publicznych. 

Tutaj ro wniez  model brazylijski, jako otwarte forum debaty, mogłoby 

stac  się pomocnym narzędziem nie tylko do projektowania proporcji 

do budz etu miasta, ale ro wniez  jako płaszczyzna wypracowywania 

wspo lnych rozwiązan  prawnych. Zbudowane w ramach tego modelu 

więzi społecznych między mieszkan cami oraz nawiązanie dobrych 

relacji z administracją pozwoli wykorzystac  ten instrument do wielu 

inicjatyw w zakresie samorządu lokalnego. To istotny wniosek, kto ry 

powinien byc  obiektem dalszych badan  politologicznych. 

Ostatnią kwestią jest to, jak moz na umoz liwic  moz liwie najszerszej 

reprezentacji społeczen stwa udział w procesie decyzyjny zaro wno na 

szczeblu lokalnym jak i krajowym. W tym przypadku ło dzki model 

budz etu partycypacyjnego wydaje się byc  odpowiedni, gdyz  w łatwy 

sposo b potrafi angaz owac  duz ą liczbę obywateli. Jest on jednak prze-

prowadzany niejako na zasadach referendum, zatem nie stanowi in-

nowacji w zakresie partycypacji politycznej. Model brazylijski byłby 

tutaj bardziej innowacyjny. Jego zastosowanie pozwoliłoby na stwo-

rzenie wielkiej społecznej sieci, kto ra stanowiłaby cały mechanizm 

podejmowania decyzji. Jednakz e w wymiarze krajowym mo głby on 

byc  z powodu skali dysfunkcyjny, dlatego nalez y wskazac , z e przed-

stawione modele partycypacji społecznej w pierwszej kolejnos ci po-
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winny byc  wykorzystywane w wymiarze lokalnym. Na obecnym eta-

pie badan  brak dowodo w mo wiących o tym, z e na wyz szym poziomie 

administracji publicznej spełniają one swoje role w nalez yty sposo b.   

Obecnie w ukrain skich mediach i polityce toczy się debata nad 

wdraz aniem lokalnych społecznos ci w sprawy samorządo w. Przedsta-

wiane propozycje skupiają się na rozwoju konsultacji społecznych. 

Postulaty pojawiające się w dyskusji to poszerzanie dostępu do infor-

macji oraz uprawnien  obywateli do wygłaszania własnych opinii. 

Z pewnos cią w ramach tych prac pomocnym będzie wykorzystanie 

jednego z przedstawionych tu modeli partycypacji społecznej. Z prze-

prowadzonej analizy wynika, z e to model brazylijski byłby tym, kto ry 

w bardziej komplementarny sposo b pozwoliłby Ukrain com przezwy-

cięz yc  problemy i  naduz ycia jakie występują w przestrzeni ich społe-

czen stwa obywatelskiego. Przemawia za tym ro wniez  historia obu 

tych krajo w. Brazylia, podobnie jak i Ukraina, znajdując się przed wy-

zwaniem stworzenia nowego ładu wewnątrz kraju, zaraz po trans-

formacji systemowej, musiała zmierzyc  się z wieloma problemami 

w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Nie było to jednak od-

straszające dla nowych władz, a wręcz przeciwnie. Zmotywowało je to 

do rewolucyjnej zmian w sferze relacji społecznych podnosząc zna-

czenie obywateli, niejako na nowo definiując ich podmiotowos c . Dla-

tego tez  wydaje się, z e rozwiązaniem jakie nalez y rekomendowac  jest 

wykorzystanie brazylijskich dos wiadczen  w zakresie rozwoju społe-

czen stwa obywatelskiego. Naturalnie decyzja pozostaje w gestii władz 

i społeczen stwa Ukrain skiego. Pozostaje tylko wyrazic  nadzieję, z e 

niniejszy artykuł stanie się dla wielu reformatoro w oraz oso b, kto rym 

bliska jest idea rozwoju społeczen stwa obywatelskiego, bez względu 

na kraj pochodzenia, drogowskazem pozwalającym podjąc  dobre 

decyzje i zastosowac  takie instrumenty, kto re umoz liwią jak najwięk-

szy rozwo j społeczny rozmaitych zbiorowos ci.  
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Streszczenie: 

Konflikt izraelsko-palestyński to jeden z największych konfliktów we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jego złożoność sprawia, że 

jest problem który niezwykle trudno rozwiązać. W XXI wieku konflikt pogłę-

bił się, a do eskalacji doszło po zwycięskich dla Hamasu wyborach parlamen-

tarnych. Ugrupowanie umocniło swoją pozycję na palestyńskiej scenie poli-

tycznej, ale przysporzyło to Palestynie wewnętrznych i zewnętrznych. 

W kraju doszło do kryzysu politycznego spowodowanego konfliktem Hama-

su z Fatahem. Izrael natomiast nie mógł zaakceptować nowo wybranej wła-

dzy. Na linii Hamas-Izrael dochodziło do coraz większych napięć, czego efek-

tem były izraelskie operacje zbrojne przeprowadzone w latach 2006-2014. 

Przyszłość konfliktu izraelsko-palestyńskiego wydaje się być trudna, a szan-

se na pokój znikome. 

Słowa kluczowe: Konflikt izraelsko-palestyński, Bliski Wschód, bezpieczeń-

stwo międzynarodowe, konflikty zbrojne  

Abstract: 

Israeli-Palestinian conflict is one of the greatest conflicts in contemporary 

international relations. Its complexity makes it a problem which is extremely 
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difficult to resolve. In the twenty-first century, the conflict deepened, and the 

escalation came after Hamas winning the elections. Grouping strengthened 

its position on the Palestinian political scene, but it has caused inside and 

outside Palestine. In the country there was a political crisis caused by the 

conflict between Hamas and Fatah. Israel couldn’t accept the newly elected 

government. On the line Hamas-Israel occurred to increasing tensions, which 

resulted in Israeli military operations carried out in the years 2006-2014. 

The future of the Israeli-Palestinian conflict seems to be difficult, and the 

chances for peace are faintly. 

Keywords: Israeli-Palestinian conflict, the Middle East, international secu-

rity, military conflicts 

Wstęp 

Konflikt izraelsko-palestyn ski, to jeden z największych konflikto w 

we wspo łczesnych stosunkach międzynarodowych. Trwa nieprzerwa-

nie od ponad szes c dziesięciu lat i stanowi ogromne wyzwanie dla spo-

łecznos ci międzynarodowej. Na przestrzeni dziesięcioleci podejmo-

wano juz  wiele pro b jego rozwiązania, jednak z adna nie przyniosła 

oczekiwanych efekto w. Wszelkie mediacje i pro by negocjacji stają 

w martwym punkcie z uwagi na złoz onos c  problemu i warunki jakie 

obie strony muszą spełnic , by mo gł zapanowac  trwały poko j. W XXI 

wieku wciąz  podejmowane są wysiłki na rzecz stworzenia pan stwa 

palestyn skiego, ale kolejne konflikty między Palestyną i Izraelem 

hamują proces pokojowy. Obie strony wielokrotnie deklarowały chęc  

wznawiania rozmo w pokojowych, jednak kryteria jakie stawiają 

przed sobą sprawiają, z e negocjacje nieustannie kon czą się fiaskiem.  

W latach 2006-2014 moz na było mo wic  o eskalacji konfliktu. 

Analiza wydarzen  w Palestynie od wyboro w parlamentarnych z 2006 

roku do kon ca 2014 roku pozwala obiektywnie ocenic  perspektywy 

na przyszłos c  i odpowiedziec  na pytanie, czy rozwiązanie konfliktu 

w najbliz szych latach jest moz liwe? Jest takz e waz na z punktu widze-

nia bilansu wydarzen  toczących się trochę w cieniu Arabskiej Wiosny. 
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W ostatnich latach konflikt izraelsko-palestyn ski został przysłonięty 

przez wybuch licznych rewolucji na Bliskim Wschodzie. Szczego lnie 

wydarzenia toczące się w Syrii odegrały znaczącą rolę w regionie. Nie 

moz na jednak zapominac , z e od tego jak rozgrywac  będzie się konflikt 

izraelsko-palestyn ski zalez y przyszłos c  Bliskiego Wschodu. Problem 

palestyn ski wpływa na poziom bezpieczen stwa w obszarze MENA. 

Jest to zagadnienie szczego lnie istotne we wspo łczesnym, dynamicz-

nie zmieniającym się s rodowisku międzynarodowym. W obliczu wy-

zwan  związanych z implikacjami Arabskiej Wiosny kwestia palestyn -

ska powinna jawic  się jako jedno z fundamentalnych wyzwan  nie 

tylko dla pan stw regionu, ale przede wszystkim dla mocarstw, kto re 

angaz ują się w politykę bliskowschodnią. W XXI będzie czasem uwy-

datniania się i nasilania istniejącego konfliktu. Juz  pierwsze lata no-

wego tysiąclecia pokazały, z e w Palestynie następuje zmiana układu 

sił na scenie politycznej. Niewątpliwie umocniła się pozycja Hamasu, 

jako ugrupowania politycznego reprezentującego interesy palestyn -

skiego społeczen stwa. Doszło do rywalizacji z Fatahem, kto ry od 

poraz ki w wyborach parlamentarnych podejmuje pro by pojednania 

z  Hamasem, z ro z nym skutkiem. Konflikt polityczny w Palestynie 

wpłynął negatywnie na proces pokojowy i pozwolił Izraelowi na rea-

lizowanie własnej polityki kosztem Palestyn czyko w. Brak jednos ci na 

palestyn skiej scenie politycznej pogłębił istniejący kryzys i zmniejszył 

szanse na szybki poko j w regionie. 

Geneza konfliktu i czasy współczesne 

Historia konfliktu izraelsko-palestyn skiego sięga początku XX wie-

ku, kiedy to doszło do kilku znaczących wydarzen  na Bliskim Wscho-

dzie. Niewątpliwie jednym z nich było wystosowanie Deklaracji Bal-

foura w 1917 roku1. Po I wojnie s wiatowej na Bliskim Wschodzie 

                                                 
1 Deklaracja Balfoura – list wysłany 2 listopada 1917 przez lorda Arthura Jamesa 

Balfoura – ówczesnego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych do barona Wal-
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zmienił się układ sił. Ku upadkowi chyliło się Imperium Osman skie, 

a jeszcze w trakcie trwania wojny zawarto tajne porozumienie Sykes – 

Picot, pomiędzy rządami Wielkiej Brytanii i Francji, kto rego celem był 

podział regionu na strefę wpływo w – brytyjskich i francuskich. Dodat-

kowo na terytorium Palestyny napływały kolejne fale z ydowskich mi-

granto w. W latach 1919-1923 miała miejsce tzw. trzecia alija2. Po-

przednie dwie miały miejsce w latach 1881-1903 oraz 1904-1913. 

Wydarzenia te wpłynęły negatywnie na relacje arabsko-z ydowskie 

i stały się katalizatorem napięc  w kolejnych latach. 1 lipca 1920 roku 

Palestyna stała się terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii. Opo r 

przeciwko władzom mandatowym i osadnictwu z ydowskiemu nasilał 

się z kaz dym kolejnym rokiem. Do pierwszych starc  i zamieszek do-

szło juz  w 1920 i 1921 roku. Kolejne powstania miały miejsce w 1929, 

1933 i w latach 1936-19393. Wybuch II wojny s wiatowej zakon czył 

powstanie arabskie, ale nie zakon czył konfliktu w Palestynie. Zaro w-

no Arabowie, jak i Z ydzi przyczyniali się do eskalacji napięc . Od 1945 

roku z ydowskie ugrupowania paramilitarne dokonywały akto w terro-

rystycznych. Organizacje takie jak Hagana, Irgun oraz Lehi dopuszcza-

ły się atako w antybrytyjskich. W 1946 roku Irgun dokonał jeden z naj-

większych zamacho w terrorystycznego w o wczesnej historii regionu. 

Celem ataku był hotel Kro la Dawida w Jerozolimie. W latach 1947-

1948 w Palestynie toczyła się wojna domowa. 29 listopada 1947 roku 

Zgromadzenie Ogo lne ONZ przyjęło projekt podziału Palestyny na 

dwa pan stwa: z ydowskie i arabskie, jednak rezolucję nr 181 odrzuciły 

pan stwa arabskie i Najwyz szy Komitet Arabski w Palestynie. Ponadto 

Wielka Brytania planowała wycofac  się z Palestyny, ale decyzję o za-

kon czeniu mandatu chciała ogłosic  w połowie grudnia 1947 roku. 

Brytyjczycy wiedzieli o planach Ligi Arabskiej, kto ra przygotowywała 

                                                                                                               
thera Rothschilda. Dokument ten był deklaracją brytyjskiego rządu wspierającą 
żydowskie starania o utworzenie w Palestynie żydowskiej siedziby narodowej.  

2 Alije – żydowskie migracje do Palestyny. Alije miały miejsce w latach: 1881-
1903, 1904-1913, 1919-1923, 1924- 1931, 1931-1940, 1941-1947, a także współcze-
śnie (proces ten nie jest objęty ramami czasowymi).  

3 D. Madeyska, Historia współczesna świata arabskiego, Warszawa 2008, s. 15.  
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się do wszczęcia działan  zbrojnych przeciwko Izraelowi, gdyby doszło 

do realizacji rezolucji ONZ. Walki między Arabami i Z ydami trwały od 

kon ca listopada 1947 roku az  do 15 maja 1948 roku, kiedy to Izrael 

proklamował swoją niepodległos c . W międzyczasie Wielka Brytania 

starała się nie angaz owac  w konflikt między zwas nionymi stronami, 

powoli wycofując się z terytorium Palestyny. W nocy z 14 na 15 maja 

1948 roku, po upłynięciu terminu zniesienia brytyjskiego mandatu, 

Izrael ogłosił swoją suwerennos c . O s wicie 15 maja siedem arabskich 

pan stw (Egipt, Irak, Syria, Liban, Transjordania, Jemen i Arabia Sau-

dyjska) dokonało inwazji na nowo powstałe pan stwo4. Pierwsza woj-

na izraelsko-arabska toczyła się w latach 1948-1949 i zakon czyła się 

klęską pan stw arabskich. W wyniku konfliktu około 75% Palestyny 

znalazło się w granicach Izraela5. Od pierwszej wojny izraelsko-arab-

skiej minęło juz  ponad szes c dziesiąt lat, jednak konflikt o Palestynę 

wciąz  przypomina o swoim istnieniu. Na przestrzeni dziesięcioleci 

dochodziło jeszcze do kilku wojen izraelsko-arabskich. W 1967 roku 

miała miejsce wojna szes ciodniowa, w wyniku kto rej kraje arabskie 

poniosły ogromną klęskę, doznając znaczących strat militarnych i te-

rytorialnych6. Serię arabskich poraz ek w konflikcie z Izraelem pod-

trzymała ro wniez  wojna Jom Kipur z 1973 roku. Przyszłos c  Palestyny 

wciąz  pozostawała niejasna, a nadzieje na porozumienie wydawały 

się nikłe. W 1987 roku w Palestynie wybuchła Intifada, podczas kto rej 

wykrystalizował się Muzułman ski Ruch Oporu, znany jako Hamas. 

Ugrupowanie to działało w Palestynie juz  wczes niej, ale w zupełnie 

w innej formie i pod inną nazwą. Początki organizacji sięgają lat 70., 

kiedy to stworzono ruch religijny o nazwie al-Mudz amma.  

Al-Mudz ammat ul-Islami – bo tak brzmi pełna nazwa tego ugrupo-

wania – to stowarzyszenie kto re miało prowadzic  propagandę religij-

ną i aktywnos c  o charakterze społecznym. Swoją działalnos c  organi-

zacja rozpoczęła w 1973. W 1978 została oficjalnie zarejestrowana 

                                                 
4 Ibid., s.24.  
5 A. Hourani, Historia Arabów. Narody i cywilizacje, Gdańsk 2002, s. 357. 
6 Encyklopedia PWN, Warszawa 1997, s. 328.  
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przez izraelskie władze, a na jej czele stanął charyzmatyczny członek 

Bractwa Muzułman skiego – szajch Ahmad Jasin. Pierwotnie ugrupo-

wanie miało byc  konkurencją dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 

Izrael chciał w ten sposo b osłabic  pozycję OWP na palestyn skiej sce-

nie politycznej. Jednak z czasem al-Mudz amma ulegała coraz większej 

radykalizacji, w duz ej mierze pod wpływem samych Palestyn czyko w, 

kto rzy domagali się walki z okupantem. Hamas powstał na fundamen-

tach al-Mudz ammy, a przywo dztwo nad powstaniem pozwoliło mu na 

konsolidację i rozwo j. Ugrupowanie dysponuje kilkoma pionami, 

kto re s wiadczą o rozbudowanej strukturze organizacji oraz o ro z nych 

celach jej aktywnos ci. Jednym z najwaz niejszych piono w jest pion 

socjalny – Da’wa. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzanie akcji 

humanitarnych oraz charytatywnych inicjowanych przez Muzułman -

ski Ruch Oporu. Da’wa jest najbardziej rozbudowanym pionem w całej 

strukturze Hamasu. To z niego płyną s rodki finansowe na system 

os wiaty, finansowany od najniz szego do najwyz szego szczebla eduka-

cji. Da’wa finansuje ro wniez  opiekę zdrowotną oraz system s wiadczen  

w postaci zapomo g. Jednak Muzułman ski Ruch Oporu stał się znany 

gło wnie dzięki zamachom terrorystycznym przeprowadzonym na te-

renie Izraela od 1994 roku. 

Powyz sze informacje o Hamasie są o tyle istotne, z e w XXI wieku 

ugrupowanie to będzie miało ogromne znaczenie na palestyn skiej 

scenie politycznej, będzie takz e stroną konfliktu izraelsko-palestyn -

skiego. Nim Muzułman ski Ruch Oporu rozpoczął działalnos c  politycz-

ną uznawany był za jedną z najgroz niejszych organizacji terrorystycz-

nych na s wiecie. Hamas odpowiadał za co najmniej kilkadziesiąt 

atako w dokonanych w ro z nych izraelskich miastach na przestrzeni 

zaledwie kilku lat.  

W tym czasie podejmowano pro by pokojowego rozwiązania kon-

fliktu. W sierpniu 1994 roku Izrael zaczął przekazywac  palestyn skim 

władzom swoje kompetencje samorządowe, kontynuowano takz e 

zawieranie dokumento w stanowiących podstawę prawną dla istnienia 

Autonomii Palestyn skiej. Po zawarciu porozumienia z Oslo, w 1995 
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roku przeprowadzono kolejne rozmowy, kto rych efektem było poro-

zumienie okres lane jako Oslo II7. S mierc  premiera Icchaka Rabina nie 

zmieniła polityki Izraela, Szymon Peres ro wniez  dąz ył do zbliz enia 

i  pokojowego zakon czenia konfliktu. Zmiana nastąpiła po przejęciu 

władzy przez Beniamina Netanjahu. Mimo, z e oficjalnie mo wiło się 

o kontynuacji procesu koncyliacji, to nowy rząd izraelski daleki był od 

popierania idei dwo ch niepodległych pan stw. Netanjahu był skłonny 

przekazac  władzę samorządową Palestyn czykom, ale wykluczał ustęp-

stwa w sprawie istniejących sporo w. Zmianie uległa polityka izrael-

skiego osadnictwa i stosunek do palestyn skich uchodz co w. Taki stan 

rzeczy prowadził do eskalacji napięc . Po amerykan skiej interwencji 

dyplomatycznej w 1998 roku podpisano memorandum w Wye River, 

na mocy kto rego Izrael miał przekazac  terytoria pod kontrolę Auto-

nomii Palestyn skiej, zwolnic  kilkuset więz nio w palestyn skich, umoz li-

wic  Palestyn czykom swobodny przejazd ze Strefy Gazy na Zachodni 

Brzeg Jordanu, władze palestyn skie miały natomiast zwiększyc  

wysiłki na rzecz walki z terroryzmem8. Podpisanie przez Netanjahu 

porozumienia podwaz yło jego pozycję ws ro d izraelskiej prawicy. 

Ponadto Kneset wstrzymał realizację zawartego wczes niej dokumen-

tu. Pogorszyło to zaro wno relacje izraelsko-palestyn skie, jak i sytuacje 

wewnętrzną w kraju. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przyspie-

szonych wyboro w, w wyniku kto rych władzę przejął Ehud Barak. 

Choc  Barak deklarował chęc  kontynuacji dialogu, to fiasko rozmo w 

w Camp David w 2000 roku wzmogło kolejne napięcia9. 28 wrzes nia 

2000 roku wybuchła II intifada. Pro by mediacji nie przyniosły efek-

to w, a rozmowy między stronami zostały uznane za bezcelowe. W li-

stopadzie 2000 roku Ehud Barak ogłosił decyzję o rezygnacji i rozpi-

saniu nowych wyboro w na premiera. Jego następcą został Ariel Sza-

ron, dla kto rego od rozmo w pokojowych z przedstawicielami Auto-

nomii Palestyn skiej waz niejsza była kwestia bezpieczen stwa Izraela. 

                                                 
7 K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, Warszawa 2006, s. 102.  
8 Ibid., s. 131-132. 
9 Ibid., s. 158-159. 
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Szaron stosował zaostrzoną politykę wobec Palestyn czyko w, a sytu-

ację pogarszały zamachy dokonywane przez Hamas i Islamski Dz ihad. 

Na eskalację konfliktu wpływały tez  liczne działania zbrojne Izrael-

skich sił przeprowadzane na terytorium Autonomii Palestyn skiej. 

12 wrzes nia 2001 roku izraelskie Siły Obrony przeprowadziły opera-

cję wojskową mającą na celu wyeliminowanie terrorysto w. Ostrzeli-

wano siedzibę palestyn skich sił bezpieczen stwa w Dz eninie, a kilka 

dni po z niej izraelska armia wkroczyła do Ramallah. W latach 2002-

2005 Izrael przeprowadził jeszcze inne operacje zbrojne, m.in. Ope-

rację Arka Noego, Tarcza Obronna, Zdecydowana S ciez ka oraz Opera-

cję Tęcza. Początek XXI wieku przynio sł we wzajemnych relacjach 

ogromne napięcia. Ponadto na palestyn skiej scenie politycznej doszło 

do powaz nych zmian, gło wnie w wyniku s mierci Jasira Arafata. 

Konflikt izraelsko-palestyński w latach 2006-2014 

W 2006 roku zwycięstwo w wyborach parlamentarnych odnio sł 

Hamas, zdobywając 76 mandato w, dzięki czemu ugrupowanie to było 

gło wną siłą polityczną na palestyn skiej scenie politycznej. Niewątpli-

wie sukces Hamasu miał wpływ na sytuację wewnętrzną w Palesty-

nie. Jednak kryzys polityczny i brak jednos ci między Hamasem i Fata-

hem nie wpływał pozytywnie na relacje z Izraelem i pro by rozwiąza-

nia konfliktu. Fatah w wyborach parlamentarnych był zdecydowanym 

przegranym, poniewaz  zdobył jedynie 46 mandato w. Choc  w marcu 

2006 roku ukonstytuował się nowy gabinet z Ismailem Haniją na cze-

le, to bardzo szybko ujawnił się konflikt na linii Hanija – Abbas. Napię-

cia między politykami skłoniły prezydenta Abbasa do podjęcia wyjąt-

kowych s rodko w ostroz nos ci, w postaci wprowadzenia stanu wyjąt-

kowego, rozwiązania parlamentu i dymisji rządu Haniji. Powołano 

nowy gabinet z Salamem Fajadem na czele. W Palestynie rozpoczął się 

okres dwuwładzy: Fatah rządził na Zachodnim Brzegu Jordanu, a Ha-
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mas w Strefie Gazy10. Palestyn czycy byli podzieleni, nie koncentrowali 

się na walce z Izraelem, tylko prowadzili walkę między sobą. Kryzys 

polityczny pogłębiał się coraz bardziej, co osłabiało szanse na poko j. 

Po przejęciu władzy przez Hamas władze izraelskie rozpoczęły bloka-

dę Strefy Gazy, ograniczając dostawy prądu i wody, a takz e wstrzy-

mując import i eksport towaro w. Krok ten doprowadził do katastrofy 

humanitarnej w regionie. Hamas w odpowiedzi na te działania rozpo-

czął budowę tuneli podziemnych łączących Strefę Gazy z Egiptem. 

Nastroje antyizraelskie ws ro d Palestyn czyko w nasilały się, represje 

prowadzone przez Izrael rodziły chęc  odwetu. 27 grudnia 2008 roku 

izraelskie siły obrony rozpoczęły operację wojskową pod kryptoni-

mem Płynny Ołów, kto rej celem była likwidacja infrastruktury Hama-

su w Strefie Gazy. Podczas blokady Gazy Hamas oraz inne ugrupowa-

nia antyizraelskie zwiększyły liczbę rakiet wystrzeliwanych w kierun-

ku Izraela. Pociski moz dzierzowe spadały gło wnie na południowy 

Izrael, nie powodując z adnych znaczących zniszczen  ani strat. Mimo to 

Izrael odpowiadał bombardowaniami w latach 2007-2008. 

19 czerwca 2008 roku rozpoczęło się zawieszenie broni między 

stronami konfliktu. Z adna z nich nie przestrzegała jednak ustalonych 

wczes niej warunko w. Hamas w zamian za zakon czenie atako w rakie-

towych domagał się zakon czenia blokady Strefy Gazy. Izrael oskarz ał 

ugrupowanie o dalsze ataki rakietowe. 18 grudnia 2008 roku zbrojne 

skrzydło Muzułman skiego Ruchu Oporu ogłosiło, z e Izrael naruszył 

rozejm 185 razy. 19 grudnia rozejm zakon czył się a Hamas zapowie-

dział wznowienie atako w na Izrael. Najpierw wystrzelono z teryto-

rium Gazy dwie rakiety w kierunku Izraela, a potem przeprowadzono 

zamach w Srdot. W odpowiedzi na ataki Izrael w dniu 20 grudnia 

zbombardował Strefę Gazy. W kolejnych dniach dochodziło do atako w 

z obu stron. 24 grudnia Muzułman ski Ruchu Oporu wystrzelił ponad 

80 rakiet, co spotkało się z oburzeniem izraelskiego społeczen stwa. 

Wydarzenia te stały się tłem operacji Płynny ołów, kto ra w krajach 

                                                 
10 S. Niedziela, Kwestia palestyńska a eskalacja konfliktu 2008–2009, „Zeszyty 

Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Gdynia 2009, nr 3, s. 72. 
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arabskich okres lana jest jako Masakra Gazy. W działaniach zbrojnych 

prowadzonych od 27 grudnia 2008 roku do 18 stycznia 2009 zginęło 

ponad 1300 oso b11. Ponad 5300 zostało rannych. Po zakon czeniu walk 

i podpisaniu rozejmu Izrael oskarz any był o zbrodnie wojenne. 

24  stycznia 2009 roku Hamas oznajmił, z e przystąpi do rozmo w 

z Izraelem dopiero po otworzeniu granic. W lutym 2009 roku Między-

narodowy Trybunał Karny w Hadze rozwaz ał postawienie zarzutu do-

konania zbrodni wojennych przez izraelskich dowo dco w. Sprawa wro -

ciła we wrzes niu 2009 po publikacji raportu Richarda Goldstone’a – 

przewodniczącego komisji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodo w 

Zjednoczonych12. Dokument ten co prawda oskarz ał obie strony kon-

fliktu o zbrodnie, ale to Izrael podjął jego krytykę uznając go za nieo-

biektywny. W 2011 roku autor skorygował swo j raport obarczając 

winą za ogromną liczbę ofiar jedynie Hamas. W międzyczasie Izrael 

korzystał na istniejących w Palestynie podziałach politycznych, dzięki 

kto rym mo gł bez większych problemo w kolonizowac  Zachodni Brzeg 

Jordanu. Impas między Fatahem i Hamasem został jednak ostatecznie 

przełamany i po wielomiesięcznym okresie dyplomatycznego zawie-

szenia osiągnięto kompromis. Było to bardzo waz ne, poniewaz  na 

Bliskim Wschodzie trwała w tym czasie Arabska Wiosna, kto ra nie 

ominęła ro wniez  Palestyny13. Demonstracje odbywały się w Gazie 

oraz Ramallah. Brak porozumienia mo głby doprowadzic  do eskalacji 

kryzysu politycznego albo obalenia palestyn skiej władzy, gdyby nie 

doszło zakon czenia sporu między ugrupowaniami. Porozumienie 

z kwietnia 2011 roku miało zakon czyc  wojnę palestyn sko-palestyn ską 

i powołanie wspo lnego gabinetu. Plan pojednania politycznego nie 

powstrzymał atako w rakietowych na Izrael. W 2011 doszło do 680 

                                                 
11 S. Zuhur, Gaza, Israel, Hamas and the lost calm of operation Cast Lead, „Middle 

East Policy”, Waszyngton 2009, nr 16, s. 41.  
12 R. Goldstone, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza 

Conflict, http://www2.ohchr. org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-
12-48.pdf (dostęp: 7.03.2016). 

13 D. Wach, Wpływ Arabskiej Wiosny na sytuację w Palestynie i Izraelu, „Kultura 
i polityka”, Kraków 2013, nr 11, s. 116-120.  
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takich atako w. W 2012 roku najwaz niejszym wydarzeniem w konflik-

cie izraelsko-palestyn skim była kolejna operacja zbrojna przeprowa-

dzona przez Izrael. 5 listopada 2012 roku, po ostrzałach rakietowych 

prowadzonych przez stronę palestyn ską, izraelscy z ołnierze zabili 

młodego Palestyn czyka kto ry przekroczył granicę. Wydarzenia te po 

raz kolejny doprowadziły do eskalacji konfliktu. Palestyn czycy zdeto-

nowali pułapkę na okolicznej drodze. 10 listopada 2012 roku Hamas 

ostrzelał samocho d nalez ący do izraelskich sił zbrojnych. W odwecie 

wojsko izraelskie dokonało ataku na Gazę. W dniach 14-17 listopada 

2012 roku przeprowadzono operację zbrojną pod kryptonimem Filar 

Obrony. Po zakon czeniu działan  zbrojnych obie strony ogłosiły się 

zwycięzcami. Izraelski rząd ogłosił, z e zrealizował wszystkie cele swo-

jej operacji, natomiast Hamas os wiadczył z e wszystkie jego z ądania 

zostały spełnione i dzięki atakowi rakietowemu Izrael dobrze zasta-

nowi się nim zno w zaatakuje Gazę14. Z punktu widzenia propagando-

wego Izrael po kolejnym ataku na Strefę Gazy stracił wyraz ne po-

parcie społecznos ci międzynarodowej. Palestyna odniosła natomiast 

pewien symboliczny sukces, poniewaz  pod koniec listopada 2012 

otrzymała status nieczłonkowskiego pan stwa obserwatora od Zgro-

madzenia Ogo lnego Narodo w Zjednoczonych. Był to następny krok do 

realizacji idei niepodległej Palestyny. W 2011 roku Palestyna została 

oficjalnym członkiem UNESCO. Podobne kroki podjął w 2014 roku 

Parlament Europejski przyjmując uchwałę o uznaniu palestyn skiej 

pan stwowos ci. Jedynym warunkiem jest uznanie swojego istnienia 

przez obie strony konfliktu. 4 stycznia 2013 roku prezydent Mahmud 

Abbas przekształcił Autonomię Palestyn ską w pan stwo Palestynę. 

17 stycznia 2013 roku sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zaa-

pelował o zatrzymanie robo t budowlanych na Zachodnim Brzegu 

Jordanu i potwierdził, z e plan budowy izraelskich osiedli jest nielegal-

ny i niezgodny z prawem międzynarodowym. Mimo to minister obro-

                                                 
14 E. Kam, Following the operation: The balance between the two sides, [w:] In the 

aftermath of Operation Pillar of Defense. The Gaza Strip, November 2012, S. Brom 
(red.), Tel Awiw 2012, s. 17.  
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ny Izraela Ehud Barak zatwierdził 8 lutego 2013 roku plan budowy 

nowych osiedli. W sierpniu 2013 roku dzięki amerykan skim media-

cjom Izrael i Palestyny wro ciły po kilku latach do rozmo w pokojo-

wych. Jednak juz  z go ry moz na było zakładac , z e przełom nie nastąpi. 

Porozumienie nie było moz liwe ze względu na dwie istotnie kwestie – 

przyszłe granice pan stwa palestyn skiego oraz izraelskie osadnictwo.  

W 2014 roku po raz kolejny doszło do eskalacji konfliktu. Było to 

spowodowane splotem kilku wydarzen . Po pierwsze, załamaniu ule-

gły rozmo w pokojowych. Po drugie, doszło do porwania i zabo jstwie 

trzech izraelskich nastolatko w i jednego Palestyn czyka. Po trzecie, Ha-

mas wybudował nowe tunele podziemne. Po czwarte, zwiększyła się 

liczba wzajemnych atako w Hamasu i izraelskiej armii. 8 lipca 2014 ro-

ku izraelskie siły obrony rozpoczęły operację pod kryptonimem 

Ochronny Brzeg, kto ra zakon czyła się 26 sierpnia 2014 roku. Był to 

największy konflikt w Strefie Gazy od czaso w operacji Płynny Ołów. 

Według szacunko w podczas izraelskiej interwencji zginęło ponad 

2000 Palestyn czyko w a ponad 10 000 zostało rannych15. Po kolejnym 

izraelskim ataku coraz częs ciej mo wiło się o tym, z e w Palestynie 

moz e dojs c  do wybuchu trzeciej intifady. Konflikt na przestrzeni lat 

2006-2014 wyraz nie zyskał na sile. Podczas ostatniej interwencji 

zbrojnej większos c  ofiar stanowili cywile, podobnie jak w przypadku 

ataku z lat 2008-2009. W wyniku bombardowan  zniszczeniu uległa 

takz e znaczącą czes c  infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co groziło 

pogorszeniu sytuacji humanitarnej. Juz  wczes niej woda z kranu 

w większos ci przypadko w była niezdatna do spoz ycia. Zniszczeniu 

uległy ro wniez  sieci energetyczne, ograniczając dostawy prądu. Opro cz 

wymienionych wyz ej skutko w, ws ro d zniszczen  nalez y wymienic  

ro wniez  placo wki edukacyjne oraz szpitale. Sytuacja nie sprzyjała 

prowadzeniu kolejnych negocjacji, jednak w paz dzierniku 2014 roku 

sekretarz stanu USA John Kerry oraz prezydent Egiptu Abd al-Fatah 

as-Sisi zaapelowali o wznowienie rozmo w pokojowych. W listopadzie 

                                                 
15 Death toll from Gaza offensive topped 2,310, http://www.maannews.com/Con 

tent.aspx?id=751290 (dostęp: 7.03.2016). 
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2014 Ban Ki-moon wezwał Izrael do zakon czenia okupacji, zakon cze-

nia oblęz enia Strefy Gazy i podjęcia kroko w w celu rozwiązania 

konfliktu. Wszelkie pro by rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyn -

skiego w latach 2006-2014 okazały się nieskuteczne. Mimo rosnącego 

poparcia dla Palestyny ws ro d społecznos ci międzynarodowej trudno 

było zaobserwowac  szanse na rozwiązanie tego toczącego się od dzie-

sięcioleci konfliktu. Jednym z warunko w zawarcia pokoju jest powro t 

Palestyny do granic sprzed 1967 roku – jest to kryterium nierealne do 

spełnienia ze względu na nieustępliwos c  Izraela w tej kwestii. Ro w-

niez  sprawa rozbudowy izraelskich osiedli stanowi problem, kto rego 

władze izraelskie nie chcą rozwiązac . Zakon czenie konfliktu wymaga 

od obu stron ustępstw, ale z adna ze stron nie jest gotowa do ich doko-

nania. Kolejnym warunkiem wydaje się zniesienie blokady Strefy Ga-

zy, kto ra na przestrzeni 8 lat ucierpiała w wyniku ciągłych operacji 

zbrojnych. Izraelskie naloty zniszczyły wiele fabryk pogłębiając po-

ziom bezrobocia i ubo stwa w regionie. Po wygranych przez Hamas 

wyborach ugrupowanie rozpoczęło walkę z bezrobociem, czego skut-

kiem było stworzenie 13000 nowych miejsc pracy w Strefie Gazy. Jed-

nak okazało się to niewystarczające w obliczu nowych wyzwan  i za-

groz en  ekonomicznych związanych z konfliktem w ostatnich latach. 

Ws ro d implikacji opro cz strat ekonomicznych i ludnos ciowych, waz -

nym aspektem stało się rozczłonkowanie społecznos ci palestyn skiej, 

do jakiego doszło w wyniku prowadzonych operacji zbrojnych. W Ga-

zie miało miejsce naruszenie struktur i więzi społecznych. Sąsiedzi 

przestali byc  sąsiadami, rodziny uległy rozdzieleniu, ludzie stali się 

uchodz cami a ich dobytek uległ zniszczeniu16. 

Wnioski 

Lata 2006-2014 były dla relacji izraelsko-palestyn skich niezwykle 

trudnymi. Ze względu na liczne konflikty zbrojne nalez y ocenic  je ne-

gatywnie. W okresie tym nie nastąpił przełom we wzajemnych stosun-

                                                 
16 E. Jasiewicz, Podpalić Gazę, Warszawa 2011, s. 98.  



Marcin Godziński – Konflikt izraelsko-palestyński... 

– 53 – 

kach. Jedynym pozytywnym aspektem wydaje się zmiana sposobu po-

strzegania palestyn skich praw narodowych przez społecznos c  mię-

dzynarodową. Palestyna przez kilka lat zyskała spore poparcie, choc  

ma ono wymiar bardziej symboliczny. Palestyn ski establishment moz e 

dąz yc  jednak do jednostronnego proklamowania niepodległos ci. Obu-

stronne uznanie wymagac  będzie ustępstw i ogromnego zaangaz owa-

nia podmioto w międzynarodowych. Co istotne, instytucje międzyna-

rodowe nie zwiększyły swojego zaangaz owana politycznego i dyplo-

matycznego na tyle by skłonic  Izrael do ustępstw. Ro wniez  strona 

palestyn ska nie jest do nich skłonna. Wygranym w konflikcie jest 

niewątpliwie Hamas, kto ry najpierw dzięki zwycięstwu politycznemu 

umocnił się, a takz e zyskał poparcie po kolejnych izraelskich inter-

wencjach. Kaz dy kolejny atak Izraela umacniał Muzułman ski Ruch 

Oporu i osłabiał idee pokojowego rozwiązania konfliktu. Mechanizm 

konfliktu izraelsko-palestyn skiego jest bardzo prosty – przemoc rodzi 

przemoc. Kaz dy atak rodzi odwet. Izrael nie ponosząc z adnych dotkli-

wych strat podejmuje operacje zbrojne o rozmiarach niewspo łmier-

nych do wyrządzonych krzywd. Władze izraelskie ulegają ogromnej 

presji społecznej. Z jednej strony społeczen stwa obu podmioto w są 

juz  zmęczone toczącym się tyle lat konfliktem, z drugiej jednak strony 

nie są w stanie zapomniec  wyrządzonych sobie szko d. W ten oto spo-

so b nakręca się spirala nienawis ci. Jest to błędne koło, kto re wydaje 

się nie do zatrzymania w najbliz szych latach. Poko j na Bliskim Wscho-

dzie nie będzie moz liwy bez powaz nych kompromiso w. Ze strony 

Izraela oznaczałoby to ewakuację osadniko w z Zachodniego Brzegu 

Jordanu oraz poniesienie ogromnych koszto w rekompensat. Ponadto 

nalez ałoby rozwiązac  kwestie przynalez nos ci Jerozolimy. Status tego 

miasta, to jeden z najbardziej draz liwych aspekto w konfliktu. Od 1967 

roku wschodnia, arabska czes c  miasta jest okupowana i zgodnie z re-

zolucją Rady Bezpieczen stwa nr 242 powinna byc  zwro cona Arabom. 

Palestyna z kolei musiałaby wykluczyc  ze sceny politycznej Hamas 

i odciąc  się od jego działalnos ci. Powyz sze warunki są niemoz liwe do 

spełnienia przez strony konfliktu. W związku z tym konflikt w per-
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spektywie wieloletniej wydaje się nierozwiązalny, a kaz de pro by jego 

zakon czenia skazane są na niepowodzenie.  
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ŁUKASZ BIELA  
Komenda Miejska Policji w Tychach 

Współczesne metody zarządzania czasem 

pracy w polskiej Policji 

Modern methods of the time management in the Polish police 

Streszczenie: 

Artykuł poświęcony został problematyce zarządzania czasem pracy poli-

cjanta. Dobre gospodarowanie czasem przekłada się na lepszą organizację 

pracy i rozwój organizacji. Współczesne koncepcje i metody zarządzania 

czasem pracy w organizacji oraz odpowiednio dobrana koncepcja i metoda 

zarządzania czasem pracy w Policji może wpłynąć pozytywnie na skutecz-

ność i realizacje celów statutowych oraz strategicznych. To z kolei może 

przynieść mierzalne oszczędności. Zwrócono również uwagę na problemy 

powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących 

czas służby policjantów, jak również na brak ustawowej definicji czasu 

służby.  

Słowa kluczowe: czas pracy, zarządzanie czasem, modele zarządzania cza-

sem, aspekty prawne zarządzania czasem w Policji, rozkład czasu służby. 

Abstract: 

The article was devoted to the issue of time management officer. Good 

time management resulting in better organization of work and organiza-

tional development. Modern concepts and methods of time management in 

the organization and properly chosen concept and method of time manage-

ment in the Police may improve efficiency and realization of statutory objec-

tives and strategic. This in turn can produce measurable savings. Attention 



Łukasz Biela – Współczesne metody zarządzania... 

– 57 – 

was also paid to the problems arising in connection with the interpretation 

of legal provisions regulating the time of service of police officers, as well as 

the lack of a statutory definition of duty. 

Keywords: work time, time management, models of the time management, 

legal aspects of time management in the police, time distribution service. 

Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły w s wiecie pracy zasadnicze 

zmiany, kto re w istotny sposo b wpłynęły na przemiany w organizacji 

czasu pracy1. Czas pracy jest kategorią społeczną, ekonomiczną oraz 

prawną2. Stanowi waz ny wyznacznik podziału zasobo w czasu jedno-

stki ludzkiej. Jest najwaz niejszym i niezastąpionym dobrem człowie-

ka, kto re nalez y stale badac  i kontrolowac  oraz chronic  przed bez-

mys lnym marnotrawstwem3.  

Czas jest jednym z najrzadszych zasobo w, mającą wszechstronne 

zastosowanie miarą, kto ra wykorzystywana jest do większos ci nakła-

do w i efekto w, jest więc miernikiem skutecznos ci funkcjonowania 

organizacji4. Czas moz emy ro wniez  pojmowac  jako zaso b o charakte-

rze nieodnawialnym, więc nalez y odpowiednio nim gospodarowac , 

wdraz ając do organizacji odpowiednie zasady i metody funkcjonowa-

nia5. Czas to towar deficytowy. Nie moz na go odzyskac , ani niczym 

zastąpic . Nalez y traktowac  go jako inwestycję, kto ra przynosi zyski6. 

Powyz sze ujęcia moz na uzupełnic  definicją Lestera R. Bittel, kto ry 

uwaz a, z e czas jest miarą uniwersalną, moz e zostac  uz yty do większo-

                                                 
1 M. Morawski, Zarządzanie czasem, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przed-

siębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Warszawa 2000, s. 268. 
2 B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Poznań 

2003, s. 5. 
3 H. Bieniok, Zarządzanie czasem. Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Katowice 

1999, s. 7. 
4 P. F. Drucker, Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Kraków 1994, s. 64-68. 
5 D. Fontana, Zarządzanie czasem, Warszawa1999, s. 9-17. 
6 J. Adair, Anatomia Biznesu. Zarządzanie czasem, Warszawa 2000, s. 9. 
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s ci nakłado w i efekto w. Autor podkres la, z e wartos cią związaną z cza-

sem oraz pracą są roboczogodziny. W taki sam sposo b wartos ciuje się 

produkcję organizacji liczbą wytworzonych jednostek produkcji i tak 

samo pracę wytworzoną przez ludzi powinno się przeliczyc  na czas7. 

W obecnej chwili gospodarowanie czasem stanowi jeden z bardziej 

istotnych elemento w całego procesu zarządzania. Ulepszanie jego me-

tod prowadzi do osiągania celo w osobistych i zawodowych zatrudnio-

nych oso b, co w konsekwencji wpływa na poprawę wydajnos ci pracy 

danej organizacji8.  

Zarządzanie czasem w teorii 

Włas ciwos ci te powodują koniecznos c  zharmonizowania ro z no-

rodnych form czasu pracy i związanych z nim zagadnien , dlatego poja-

wiła się nowa dziedzina nazwana zarządzaniem czasem pracy9. Pod-

czas przygotowania niniejszego artykułu dokonano przeglądu litera-

tury, na podstawie kto rej w gło wnej mierze wykorzystano literaturę 

akademicką z uwagi na niezwykle ograniczoną liczbę publikacji na 

temat zarządzania czasem w  Policji. W literaturze przedmiotu braku-

je ro wniez  jednoznacznej i akceptowanej definicji pojęcia „zarządza-

nie czasem”. Wynika to z powszechnos ci zagadnienia oraz licznych 

pro b definiowania przez ro z nych autoro w. Jedna z nich okres la czas 

pracy jako proces s cis le związany z podstawowymi cechami człowie-

ka, regulowany przez czas zegarowy i potrzeby człowieka10. Oznacza 

ono podział czasu na zasadnicze obszary z ycia tj. na pracę, z ycie ro-

dzinne, zarabianie pieniędzy, z ycie, stosunki z innymi ludz mi, z ycie 

umysłowe11.  

                                                 
7 L. R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, Warszawa-Londyn 1994, s. 251. 
8 T. Johns, Doskonałe zarządzanie czasem, Poznań 1999, s. 6-47. 
9 B. Skorwon-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Postawy ela-

stycznego kształtowania czasu pracy, Poznań 2003, s. 5-6. 
10 D. Fontana, Zarządzanie czasem, Warszawa1999, s. 9-35. 
11 J. Szaban, Miękkie Zarządzanie, Warszawa 2003, s. 224.  
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Z powyz szym pojęciem wiąz ą się dwie grupy uwarunkowan , kto re 

mają wpływ na zarządzanie czasem. Pierwsza to uwarunkowania 

wewnętrzne, kto re są uzalez nione od człowieka; druga grupa to 

uwarunkowania zewnętrzne, czyli czynniki niezalez ne od człowieka12. 

Brian Tracy zajmujący się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi 

w przedsiębiorstwach oraz organizacji czasu traktuje zarządzanie cza-

sem jako zbio r zasad dyscypliny, kto re, gdy zostaną opanowane umo-

z liwiają samorealizację, osiągnięcie celo w oraz z yciowego sukcesu, 

poczucia satysfakcji i spełnienia13. Powyz sze ujęcia moz na poszerzyc  

definicją Henryka Bienioka, kto ry twierdzi, z e zarządzanie czasem 

musi opierac  się na us wiadomieniu sobie, z e cały kapitał to ten czas, 

kto rym dysponujemy dzisiaj14. 

Natomiast Patrick Forsyth opiera zarządzanie czasem na aktyw-

nym działaniu na rzecz wydajnos ci i skutecznos ci tak, aby ułatwic  

osiąganie zamierzonych celo w. Według autora lepsze zarządzanie cza-

sem moz e15: 

 zmienic  wydajnos c  i skutecznos c  pracy,  

 zmniejszyc  presje czasu, kto ra wiąz e się z kaz dą pracą;  

 wpływac  na moz liwos c  osiągnięcia większego sukcesu zawo-

dowego. 

Powyz sze przesłanki moz na osiągnąc  za pomocą czterech katego-

rii, kto re wprowadzają pewien ogo lny ład16: 

 planowanie, 

 implementacja; 

 monitoringu i kontroli realizowanych zadan ; 

 komunikacja i kontakty z innymi w zakresie wdraz ania zadan . 

                                                 
12 D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedżerskie: skuteczne zarządzanie fir-

mą, Warszawa 2010, s. 197-199. 
13 T. Brian, Zarządzanie czasem, Warszawa 2014, s. 9-10. 
14 H. Bieniok, Zarządzanie czasem. Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Katowice 

1999, s. 23. 
15 P. Forsyth, Efektywne zarządzanie czasem, Gliwice 2003, s. 10-11. 
16 Tamże, s. 18-19. 
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Reasumując, moz na powiedziec  słowami L. Seiwerta, z e zarządza-

nie czasem jest konsekwentnym i zorientowanym na cel stosowaniem 

w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposo b, z e kierowanie 

samym sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany 

do dyspozycji czas jest wykorzystywany sensownie i optymalnie17. 

Autor przytacza dziesięc  zalet dobrego zaplanowania i wykorzystania 

czasu18. 

 realizacja tych samych zadan , ale mniejszym nakładem sił,  

 lepsza organizacja własnej pracy; 

 lepsze wyniki w pracy;  

 mniej chaosu i stresu;  

 większe zadowolenie z pracy; 

 większa motywacja;  

 czas na realizację zadan  „wyz szego rzędu”; 

 mniejsza presja w pracy i nacisk na wydajnos c ;  

 mniej błędo w popełnianych podczas realizacji zadan ;  

 szybsze osiąganie celo w zawodowych i prywatnych. 

L. Seiwert zwraca ro wniez  uwagę na tzw. „poz eraczy czasu”, kto re 

nalez y rozpoznac  i okiełznac  aby skutecznie zarządzac  czasem. Wy-

mienic  ich moz na bardzo wiele, np.:  

 nieokres lone cele działania, 

 pro ba wykonania wielu czynnos ci naraz; 

 niewłas ciwy rozkład dnia; 

 nieporządek w dokumentach i terminarzach; 

 niedostateczna pomoc sekretarska; 

 za mało delegowania w do ł; 

 brak samodyscypliny; 

 niedostateczna koordynacja pracy zespołowej; 

 uleganie presji z zewnątrz; 

                                                 
17 L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Warszawa 1998, 

s. 14. 
18 Tamże, s. 17. 
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 brak skupienia uwagi na wykonywanych czynnos ciach; 

 niewłas ciwa komunikacja w firmie; 

 kultura organizacyjna sprzyjająca rozwlekaniu, przedłuz aniu 

załatwianiu spraw; 

 załatwienia spraw prywatnych w godzinach pracy; 

 zbyt wiele czasu przeznaczonego na prace zespołowe19. 

Ws ro d wymienionych powyz ej podejs c  nalez y przytoczyc  definicję 

Zbigniewa Pawlaka, kto ry rozumie zarządzanie czasem poprzez pla-

nowanie, organizację, samokierowanie i kontrolę wykorzystania wła-

snego czasu pracy20.  

Według B. Clegg zarządzanie czasem jest dyscypliną, kto rą kaz dy 

uznaje za wartos ciową, a ro wnoczes nie wszyscy ja ignorują. Autor 

uwaz a, z e zarządzanie czasem jest realne, z e jest realne dzięki zasto-

sowaniu błyskawicznego podejs cia do problemu i dostarczenie pakie-

tu pomysło w, kto re da się szybko przeczytac  i szybko wprowadzic  

w z ycie21. 

Z kolei J. Szaban uwaz a, z e w zarządzaniu czasem nalez y odro z nic  

między tym, co jest waz ne, a tym, co jest pilne. Zasadnicze są te 

zadania, kto re pozwolą osiągnąc  cele długoterminowe lub tez  takie, 

kto re mogą miec  wpływ na długofalowe konsekwencje podjętych de-

cyzji22. Według autora zarządzaniu czasem jest procesem systema-

tycznym, opartym na priorytetach.  

P. Drucker odnosi się do problematyki czasu, a zwłaszcza zarzą-

dzania nim poprzez trzystopniowy proces, kto ry zawierają23: 

 zapis wykorzystania czasu, 

 zarządzanie czasem; 

 konsolidacje czasu.  

                                                 
19 Tamże, s. 38. 
20 D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedżerskie..., dz. cyt., s. 206. 
21 B. Clegg, Błyskawiczne zarządzanie czasem, Kraków 2000, s. 1. 
22 J. Szaban, Miękkie Zarządzanie, Warszawa 2003, s. 231. 
23 P. F Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2002, s. 346-357. 
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Czynnikiem, kto ry w gło wnej mierze wpływa na skutecznos c  i wy-

niki pracy, jest ro z nica pomiędzy czasem wykorzystanym i czasem 

zmarnowanym. Autor porusza kwestie marnotrawstwo czasu, będące-

go praprzyczyna niewłas ciwego zarządzania nim. Według P. Druckera 

przyczyną marnotrawstwa czasu jest niewłas ciwa funkcja informacji 

wewnątrz organizacji. Kaz da organizacja jest tym sprawniejsza, im 

jest prostsza bez zbędnych struktur organizacyjnych, kto re zniekształ-

cają oraz wydłuz ają przepływ informacji. 

Pro ba wykorzystania powyz szych ujęc  w zarządzaniu czasem po-

zwala na prawidłowe funkcjonowanie kaz dej jednostki organizacyj-

nej, nie tylko Policji. Nalez yte wykorzystanie zasobo w ludzkich umo-

z liwia osiągnięcie celo w oraz plano w strategicznych. 

Zarządzanie czasem w Policji 

Od momentu rozpoczęcia w Polsce przemian ekonomicznych zarzą-

dzenie w Policji ewoluuje stopniowo. Szybki rozwo j gospodarki ryn-

kowej powoduje potrzebę znalezienia skutecznej metody zarządzania 

w odniesieniu do zagadnien  związanych z zarządzaniem czasem. 

Niewątpliwie zarządzanie czasem w Policji stanowi waz ny problem, 

wymagający okres lenia nowych moz liwos ci, metod i technik oraz cał-

kowicie odmiennego podejs cia do realizowanych zadan  dla skutecz-

nego funkcjonowania Policji. Zmiana metod zarządzania i organizacji 

pracy jest obecnie niejako wymuszana z zewnątrz przez opinię spo-

łeczną, a takz e od wewnątrz przez osoby zatrudnione.  

Poniz ej omo wienie kilku koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, 

kto re mogą posłuz yc  do skutecznego zarządzania organizacją jaką jest 

Policja24: 

 reengineering,  

 lean management,  

 benchmarking,  

                                                 
24 K. Perechuda, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław 1999, s. 5. 
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 outsourcing,  

 time based management.  

Zaro wno metody te, jak i wspo łczesne koncepcje zarządzania, po-

prawiają skutecznos c  funkcjonowania kaz dej organizacji, nalez y jed-

nak pamiętac , z e nadrzędnym celem Policji jest zapewnienie skutecz-

nej realizacji ustawowych zadan . 

Jedną z koncepcji zarządzania organizacją jest reengineering. Sło-

wo to zdobyło w ostatnim czasie bardzo duz ą popularnos c . Ogo lnie 

uwaz a się, z e jest to filozofia, kto ra ma na celu wprowadzenie uspraw-

nien  w realizacji pojedynczych proceso w lub tez  całej organizacji. 

Metoda ta pozwala na stałe doskonalenie i  usprawnienia organizacji, 

kto ra nie powinna dopus cic  do upadku organizacji. 

Skupiając się albowiem na tym aby organizacja była nowoczesna 

i efektywna. Według Hammera reengineering oznacza radykalne prze-

mys lenie i zaprojektowanie proceso w, z pos rednictwem kto rych stwa-

rzamy wartos c  i wykonujemy pracę. Wymienia szybkos c , jakos c  obsłu-

gi i koszty ogo lne jako waz ne elementy konkurencyjnos ci, kto rymi 

moz na zajmowac  się w ramach reengineeringu25.  

P. Grande wyro z nia cztery generalnie zasady, na kto rych opiera się 

reengineering26: 

 wychodzic  od potrzeb klienta, 

 analizowac  procesy w przedsiębiorstwie; 

 uwzględniac  istniejące ograniczenia; 

 mys lec  inaczej. 

Specjalis ci od reengineerigu sądzą, z e jest on czyms  więcej niz  ze-

społem metod i technik, kto re są stosowane dla osiągnięcia znacznej 

poprawy w zakresie:  

 obniz ki koszto w,  

 polepszenia jakos ci; 

                                                 
25 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert Jr., Kierowanie, Warszawa 1999, s. 181. 
26 Z. Martyniak, Organizacja i Zarządzanie – 60 problemów teorii i praktyk, Klucz-

bork 1996, s. 322. 



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (2)/2016 

 

– 64 – 

 udoskonalenia szybkos ci działania.  

Zasadniczą podstawą zastosowania tej koncepcji jest stworzenie 

doskonale pracującego zespołu. Taki zespo ł powinien tak ze sobą 

wspo łpracowac  aby stanowił lojalną i partnerska grupę. Dąz y się do 

stworzenia multidyscyplinarnej załogi, kto ra łączy silne więzi i chęci 

odniesienia sukcesu. Kolejnym kryterium jest wspo łpraca, kto rą mo-

z emy okres lic  na podstawie częstotliwos ci i intensywnos ci wymiany 

informacji pomiędzy członkami zespołu wspo łpracującego.  

Reengineering nie kon czy się jednak zawsze sukcesem, często jego 

efekt jest odwrotny kon czy się na rozczarowaniu. Dzieje się tak 

gło wnie z przyczyn we wprowadzaniu radykalnych zmian, jak27: 

 ludzie na ogo ł nie chcą zmian, boją się, stawiają opo r, jest tzw. 

Problem socjologiczno-psychologiczny, 

 błędy w budowie zespołu do reengineeringu – zespo ł musi byc  

zgrany i dobrze ze sobą wspo łpracowac ;  

 tradycja, nawyki, przyzwyczajenia – są najtrudniejsze, bo niewi-

doczne. 

Drugą koncepcją zarządzania jest koncepcja lean management wy-

korzystywaną szczego lnie w procesie restrukturyzacji. Istotą lean 

management’u jest „wysmuklenie” przedsiębiorstwa poprzez wpro-

wadzenie znaczących zmian w zakresie działalnos ci, w strukturze ma-

jątku firmy, sposobie organizacji oraz w dziedzinie zarządzania perso-

nelem, jak tez  kształtowania zachowan  i postaw pracowniko w firmy. 

Inicjatywa lean management’u kieruje się do uzyskania wysokiej pro-

duktywnos ci i jakos ci produkto w, przy maksymalnym usprawnieniu 

organizacji wszelkich proceso w pracy. Stosowanie filozofii lean mana-

gement’u pozwala prowadzic  działalnos c  gospodarczą tak, by w spo-

so b szybki i elastyczny reagowac  na wyzwania zmieniającej się ekono-

mii. Wykorzystując ro z ne znane techniki, a co najwaz niejsze – usta-

                                                 
27 B. Gałka, M. Drescher, Wybrane aspekty reengineeringu w kontekście czynnika 

ludzkiego w przedsiębiorstwie, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane 
/16_przemiany_i_perspektywy_przedsiebiorstw_2/r28.pdf (dostęp: 29.09.2016). 
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nawiając nową kulturę zachowan  moz na doprowadzic  by organizacja 

dostosowywała się do nowych warunko w w sposo b naturalny i ciągły. 

Moz na to nazwac  samosterującym sprzęz eniem zwrotnym, bądz  inte-

ligentna organizacją28.  

Lean management skupia się na realizacji czterech wzajemnie po-

wiązanych celo w, są to29: 

 kro tki cykl produkcyjny, 

 obniz enie koszto w operacyjnych; 

 podnoszenie poziomu produkcyjnego; 

 utrzymanie morale i zaangaz owanie załogi. 

Trzecią koncepcją zarządzania organizacją jest natomiast bench-

marking. Etymologicznie wywodzi się od słowa „benchmark”, kto re 

według słownika Webstera oznacza „Punkt orientacyjny (…) oznacza-

jący pewną pozycję (…) i uz ywany jako punkt odniesienia (…) norma, 

według, kto rej jakas  rzecz moz e byc  mierzona lub oceniana”. Dla fa-

chowco w od zarządzania benchmarking oznacza uczenie się od naj-

lepszych poprzez poro wnanie z najlepszymi30. 

Wyro z nia się trzy rodzaje benchmarkingu31:  

 wewnętrzny, 

 zorientowany na konkurencję; 

 funkcjonalny. 

Benchmarking wewnętrzny jest prowadzony w ramach samego 

przedsiębiorstwa lub sieci wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw. 

Poro wnywane mogą byc  wydziały, zakłady, filie czy oddziały firmy. 

Benchmarking konkurencyjny to poro wnywanie się z organizacjami 

produkującymi takie same produkty lub s wiadczącymi podobne usłu-

                                                 
28 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2000, 

s. 59-61. 
29 N. Kubis, Narzędzia Lean Managment, http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIE 

NIA/50-2/50-2-09.pdf (dostęp: 29.09.2016). 
30 J. Mioduszewski (red.), Metody organizacji i zarządzania, Olsztyn 2013, s. 231-

234. 
31 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje..., dz. cyt., s. 38-39. 
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gi. Benchmarking funkcjonalny obejmuje analizę firm spoza sektora 

pod względem funkcjonalnym. Zakłada bowiem, z e istnieją procesy, 

kto re niezalez nie od rodzaju prowadzonej działalnos ci, mają identycz-

ny przebieg32. 

W benchmarkingu występują następujące bariery, a mianowicie 

wybo r odpowiedniego wzorca oraz pozyskanie wiarygodnej informa-

cji. Z jednej strony, bariery te mogą zniechęcic  do wykorzystania tej 

koncepcji w praktyce, z drugiej zas  strony, koncepcja ta ma ro wniez  

pewne zalety. Jez eli firma jest s wiadoma swych niedostatko w, to 

z pewnos cią będzie szukac  sposobu ich przezwycięz enia. Nie musi 

wszystkiego robic  sama, moz e szukac  wzorco w, mimo, z e i one często 

nie są doskonałe.  

Czwartą koncepcją zarządzania organizacją jest outsourcing, kto ry 

według słownika zamieszczonego na stronie internetowej firmy HRK 

Partners – „wydzielenie realizacji ro z nych zadan  poza obręb własnej 

firmy. Mianem tym bywa takz e okres lany zespo ł działan  mających na 

celu wykorzystanie zewnętrznych dostawco w do realizacji częs ci ce-

lo w zleceniodawcy tak, by mogli się skoncentrowac  na swojej podsta-

wowej działalnos ci (…). Outsourcing umoz liwia obniz enie koszto w 

i płynne dostosowanie się do wahan  sezonowych oraz lepsze wyko-

rzystanie potencjału czasu, kto ry ma do swojej dyspozycji przedsię-

biorstwo33.  

Ostatnią koncepcją zarządzania organizacją jest metoda Time Ba-

sed Management (TBM). Metoda rozumiana jest jako koncepcja zarzą-

dzania przedsiębiorstwem, kto ra nastawiona jest na redukcję czasu 

realizacji działan  na poziomie operacyjnym i strategicznym. Ma stano-

wic  przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, a takz e musi otrzy-

mywac  priorytet w procesach zarządzania34. 

                                                 
32 M. Źródło-Loda, Benchmarking – Nowoczesna koncepcja zarządzania organiza-

cją, http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/1/1/13.mal 
gorzata_zrodlo-loda_benchmarking_nowoczesna_koncepcja_zarzadzania_organizacja. 
pdf, s. 211-212 (dostęp: 29.09.2016). 

33 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje..., dz. cyt., s. 55. 
34 J. Mioduszewski, Metody organizacji..., dz. cyt., s. 257. 
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Koncepcja opiera się na pięciu podstawowych elementach35: 

 orientacja na czynnik czasu, 

 orientacja na skok ilos ciowy; 

 orientacja na proces; 

 orientacja na wartos ci; 

 orientacja na zespo ł. 

W koncepcji tej czas otrzymuje priorytet w procesach zarządzania, 

a mys lenie w kategoriach czasu dotyczy wszystkich sfer działalnos ci 

organizacji. Ukierunkowanie organizacji na zarządzanie czasem pracy 

oznacza, z e w organizacji czas stawiany jest na pierwszym miejscu ja-

ko wyznacznik celu oraz bodziec do doskonalszego jej funkcjonowa-

nia36.  

Czas jest zawsze istotnym czynnikiem konkurencyjnos ci firmy, dla-

tego tez  efektywne kierowanie przedsiębiorstwem wymaga realizo-

wania jasnych i jednoznacznych celo w oraz kontroli stopnia ich reali-

zacji. Cele stanowią wyzwanie dla wszystkich oso b i jednostek orga-

nizacyjnych zaangaz owanych w ich realizację. Włas ciwe okres lanie 

celo w jest bardzo waz ne z punktu widzenia skutecznos ci zarządzania 

czasem pracy. Dzięki temu wiadomo, na czym nalez y się skoncentro-

wac , co usprawnic  i jakie są przeszkody w realizacji poszczego lnych 

celo w. Wyznaczenie celo w umoz liwia skoncentrowanie się na włas ci-

wych zadaniach, daje długookresową wizję i kro tkookresową moty-

wację, pomaga ro wniez  zorganizowac  zasoby. Nalez y jednak pamiętac , 

z e wyznaczane cele powinny byc  wyraz nie okres lone, kro tkie oraz 

realistyczne i odnosic  się do konkretnych zadan . Włas ciwe okres lenie 

celo w przedsiębiorstwa lez y u podstaw skutecznego zarządzania cza-

sem pracy. Pomocne w tym mogą byc  następujące metody37: 

 Metoda ALPEN, 

 Metoda SMART; 

                                                 
35 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje..., dz. cyt., s. 73. 
36 B. Tracy, Zarządzanie czasem, Warszawa 2007, s. 29-48. 
37 L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem..., dz. cyt., s. 49-63. 
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 Reguła 60/40; 

 Zasada Pareto; 

 Prawo Parkinsona; 

 Zasada Eisenhowera. 

Pierwszą z wymienionych metod zarządzania czasem pracy jest 

metoda ALPEN, kto ra wykorzystywana jest do planowania czasu pra-

cy w oparciu o pięc  etapo w tj.38:  

 zestawieniu zadan ,  

 oceny czasu trwania okres lonych czynnos ci;  

 rezerwacji czasu na zajęcia nieplanowane;  

 ustalaniu prioryteto w, skracaniu oraz delegowaniu czynnos ci; 

 kontroli realizacji zadan . 

Metoda ALPEN przynosi duz e efekty przy niewielkim nakładzie 

czasu. Jest prosta, wydajna a jej wprowadzenie i stosowanie zajmuje 

nieduz o czasu. 

Drugim sposobem w zarządzaniu czasem jest metoda SMART. Me-

toda ta w literaturze jest ro z nie ujmowana, jednakz e oznacza, z e za-

dania jakie sobie stawiamy powinny byc 39:  

 szczego łowe (Specific), 

 mierzalne (Measurable); 

 moz liwe do osiągnięcia (Attainable); 

 warte nagrodzenia (Rewarding); 

 ograniczone w czasie (Timely). 

Pierwsze kryterium zakłada, z e zadania powinny byc  sprecyzowa-

ne, co gwarantuje sukces i realistyczne zakon czenie. Drugie kryterium 

zapewnia moz liwos c  zmierzenia stopnia realizacji celu, według kto re-

go moz na mierzyc  postęp w osiąganiu celu. Kolejnym są zadania mo-

                                                 
38 J. Kobza, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Zarządzanie czasem w systemie opieki 

zdrowotnej, http://medpr.imp.lodz.pl/Zarzadzanie-czasem-w-systemie-opieki-zdrowot 
nej-wybrane-aspekty,546,0,2.html. pdf (dostęp: 29.09.2016). 

39 J. Szaban, Miękkie Zarządzanie, dz. cyt., s. 231-232. 
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z liwe do osiągnięcia. Zadania muszą miec  realistyczny cel i stosowne 

sposoby jego wykonania. Następnym kryterium okres la cele warte 

wynagrodzenia, istnieją jasne przesłanki dlaczego chce się je osiąg-

nąc . Z kolei ostatnie kryterium polega na wyznaczeniu czasu na wy-

konanie zadania i osiągnięcie celu. 

Kolejną metodą jest reguła 60/40, kto ra jest dobrą i efektywną 

praktyką, pozwalającą zwiększyc  swoją efektywnos c  i produktywnos c . 

Metoda ta okres la, z e czas pracy powinien składac  się w 60% z czyn-

nos ci zaplanowanych, w 20% z czynnos ci nieoczekiwanych i w 20% 

z  czynnos ci spontanicznych. Reguła ta jest przydatna zwłaszcza dla 

tych, kto rzy nadmiernie planują, narzucając sobie duz o zadan 40.  

Następną metoda wspomagająca zarządzanie czasem pracy jest za-

sada Pareto nazwana tez  regułą 20/80. Zasada ta mo wi, z e w ciągu 

20% czasu zuz ytego na działanie osiąga się 80% wyniko w. W przeci-

wien stwie do tego pozostałe 80% zuz ytego czasu przynosi tylko 20% 

koszto w produkcji41. W zasadzie Pareto nie zdarza się, by 100% 

nakłado w przynosiło 100% efekto w. Kierując się tą zasadą nalez y wy-

szukiwac  te czynnos ci, kto re przynoszą największe efekty, czyli mniej-

szym wysiłkiem moz na osiągnąc  lepsze efekty42. 

Kolejną niezwykle istotną metodą wspomagającą zarządzanie cza-

sem jest prawo Parkinsona. Metoda ta zakłada, z e im więcej czasu 

mamy na wykonanie jakiejs  pracy, tym więcej czasu nam ona zabiera. 

Zadanie, kto re nalez y wykonac , nabiera znaczenia i staje się bardziej 

złoz one w prostym stosunku do czasu, kto ry mu moz na pos więcic . 

Jes li mamy mniej czasu, dane zadanie zrobimy znacznie szybciej43. 

                                                 
40 M. Znajmiecka-Sikora, Planowanie zadań czyli jak właściwie zorganizować dzień 

pracy, http://www.cedego. pl/czytelnia2.php?id=46 (dostęp: 29.09.2016). 
41 L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem..., dz. cyt., s. 131. 
42 T. Urban, Zasada Pareto 80/20, http://artelis.pl/artykuly/455/Zasada-8020-za 

sada-Pareto.pdf (dostęp: 29.09.2016). 
43A. Olejniczak, Efektywne Zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia, MINIB Mar-

keting Instytucji Naukowych i badawczych, nr.1 (7) marzec 2013, s. 12, http://cejsh. 
icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7923e8e3-1333-46d3-bde7-8
ea54061bce4/c/Olejniczak_EFEKTYWNE-ZARZADZANIE-CZASEM-WYBRANE-ZAGAD 
NIENIA.pdf (dostęp: 29.09.2016). 
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Ostatnią niezwykle istotną metodą wspomagających zarządzanie 

czasem jest zasada Eisenhowera. Mo wi ona, z e zamiast wykorzysty-

wac  czas i energię na rzeczywis cie waz ne sprawy jestes my często 

absorbowani przez czynnos ci pilne, ale mniej waz ne. Pierwszen stwo 

ustalane jest według kryterio w pilnos ci i waz nos ci. Zadania moz na 

zatem podzielic  na 4 kategorie44:  

 zadania waz ne i pilne, wymagające szybkiego działania,  

 zadania waz ne, ale mniej pilne, moz na wykonac  w po z niejszym 

terminie;  

 zadania niewaz ne, ale względnie pilne; 

 zadania niewaz ne i ro wnie mniej pilne.  

Wszystkie zaprezentowane metody zarządzania czasem są kluczo-

wym elementem wspo łczesnego zarządzania organizacją. W literatu-

rze przedmiotu nie przeprowadzono wyczerpującej analizy metod za-

rządzania czasem pracy w Policji.  

Aspekty prawne zarządzanie czasem w Policji 

Zarządzanie czasem pracy w Policji moz emy traktowac  jako odręb-

ne zagadnienie. Jest to proces złoz ony i nie moz na go sprowadzic  do 

prostego wskazania jednego czynnika. Z punktu widzenia efektywno-

s ci metod zarządzania czasem pracy w jednostkach organizacyjnych 

Policji nalez y zwro cic  uwagę na regulacje unijne oraz polskie rozwią-

zania zmierzające do dostosowania się do przepiso w europejskich. 

Polska na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego w dniu 16 kwietnia 

2003 roku przyłączyła się do Unii Europejskiej. Dołączenie się do 

struktur europejskich spowodowało koniecznos c  dostosowania roz-

wiązan  prawnych obowiązujących w Polsce do norm wspo lnotowych. 

Dokonanie zmian w obowiązujących przepisach wynikało przede 

wszystkim z koniecznos ci przyjętej dyrektywy 2003/88/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie 

                                                 
44 L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem..., dz. cyt., s. 138-141. 
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niekto rych aspekto w organizacji czasu pracy45. Dyrektywa ma zasto-

sowanie do wszystkich sektoro w działalnos ci, zaro wno publicznych 

jak prywatnych w tym takz e Policji. Implementacja przepiso w została 

uregulowana w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 

o Policji46 oraz wydanym na jej podstawie rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 22 wrzes nia 2014 roku zmieniająca roz-

porządzenie w sprawie rozkładu czasu słuz by policjanto w47. Noweli-

zacja doprecyzowuje, uzupełnia i ujednolica przepisy rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 paz dziernika 

2001 roku w sprawie rozkładu czasu słuz by policjanto w48, a takz e 

dostosowuje je do uregulowan  dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, zapewniając kompromis między prawami funk-

cjonariuszy a istniejącymi przepisami. Nowelizacja uwzględnia ro w-

niez  propozycje zmian, kto re zostały wypracowane przez zespo ł po-

wołany przez Komendanta Gło wnego Policji, kto ry opracował projekt 

nowych rozwiązan  w zakresie czasu słuz by policjanto w49.  

W obowiązującym prawie brakuje definicji „czas słuz by”, co spra-

wia, z e w praktyce stosowanie przepiso w powoduje szereg wątpli-

wos ci. Prawna regulacja czasu słuz by policjanto w ro z ni się od unor-

mowania czasu pracy pracowniko w, jednoczes nie wiąz e się z konsty-

tucyjną gwarancją prawa do wypoczynku50. 

Definicja czasu została zawarta w art. 128 § 1 kodeksie pracy, 

w mys l kto rej czasem pracy jest czas, w kto rym pracownik pozostaje 

do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wy-

                                                 
45 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 

2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. U. L 299 z 18.11. 
2003 r., s. 9. 

46 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. z późn. zm. o Policji Dz. U. z 2011 r., Nr 287, 
poz. 1687 ze zm. 

47 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 wrześ-
nia 2014 r. w sprawie rozkładu czasu służby, Dz. U. z 2014 r., poz. 1286.  

48 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby, Dz. U. Nr 131, poz. 1471.  

49 Decyzja nr 610 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 września 2008 r. 
50 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Art. 66 ust. 2, 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)  
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znaczonym do wykonywania pracy51. Tak więc zarządzanie czasem 

pracy pozostaje w s cisłej relacji pomiędzy stronami stosunku pracy 

i charakteryzuje się podporządkowaniem pracownika pracodawcy52. 

Brak moz liwos ci stosowania przepiso w prawa pracy do warunko w 

zatrudnienia funkcjonariuszy jest skutkiem ro z nego charakteru praw-

nego stosunko w pracy i stosunku słuz bowego53. W obecnym stanie 

prawnym mamy sytuację, w kto rej stosunki słuz bowe dzieli się na sto-

sunki słuz bowe regulowane przez prawo pracy i stosunki słuz bowe 

będące przedmiotem prawa administracyjnego54. Stosunek słuz bowy 

policjanta charakteryzuje się dyspozycyjnos cią, kto ra polega na pod-

daniu się szczego lnej dyscyplinie słuz bowej. Granice tej dyspozycyjno-

s ci okres la ustawa o Policji i wydane na jej podstawie akty wykonaw-

cze55.  

Czas służby policjanta – podstawy prawne  

Rozkład czasu słuz by policjanto w uregulowany jest w ustawie 

z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji56 oraz wydanym na jej podstawie 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

22 wrzes nia 2014 roku w sprawie rozkładu czasu słuz by policjanto w. 

Przepisy zawarte w wymienionych wyz ej aktach prawnych maja 

zastosowanie do wszystkich policjanto w. Rozporządzenie wprowadza 

zmiany polegające, z e maksymalny wymiar czasu słuz by powinien 

wynosic  przeciętnie 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozli-

czeniowym. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu słuz by do-

                                                 
51 M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 221. 
52 M. Wieczorek, Wybrane aspekty czasu służby policjantów, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2016, Nr 108, s.151-153. 
53 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 18-19.  
54 T. Zieliński, Stosunek pracy i stosunek służbowy w administracji państwowej, 

Pracownicy administracji w PRL., J. Łętowski (red.), Wrocław 1984, s. 137. 
55 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., 

IISA/Wa 2239/06, LEX nr 318269.  
56 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687 ze 

zm. 
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puszczalne jest w przypadku realizacji zadan  o szczego lnym charakte-

rze dla ochrony bezpieczen stwa ludzi oraz utrzymania bezpieczen -

stwa i porządku publicznego. Zgodnie z wymogami wynikającymi 

z § 4 ust. 4a, „w zmianowym rozkładzie czasu słuz by, o kto rym mowa 

w ust. 1, policjant nie moz e pełnic  więcej niz  dziesięciu słuz b w porze 

nocnej w miesiącu.". W rozporządzeniu wprowadzono dwie nowe 

definicje: „pora nocna” oraz „słuz ba w porze nocnej”. Pora nocna to 

czas od godziny 22.00 do 6.00, natomiast słuz ba w porze nocnej to 

słuz ba pełniona co najmniej przez trzy godziny w porze nocnej. Wy-

dłuz eniu uległ czas wolny udzielany policjantowi po takiej słuz bie. 

Nowe regulacje zostały zawarte w § 4 ust. 4 zarządzenia z kto rych wy-

nika, z e „w zmianowym rozkładzie czasu słuz by, o kto rym mowa 

w ust. 1, po 8 godzinach słuz by policjantowi udziela się co najmniej 

11 godzin czasu wolnego, a jez eli pełnił on słuz bę w porze nocnej – co 

najmniej 14 godzin czasu wolnego. Po pięciu kolejnych słuz bach peł-

nionych w porze nocnej policjantowi udziela się co najmniej 48 go-

dzin czasu wolnego". Uz yte w § 4 rozporządzenia wyrazy „co naj-

mniej” pozwalają na stwierdzenie, z e nalez y traktowac  wskazany czas 

wolny jako niezbędne minimum odpoczynku, kto re powinno zostac  

zapewnione policjantowi. W § 4 ust. 5 zarządzenia został zwiększony 

wymiar czasu wolnego policjantowi, kto ry pełnił słuz bę w porze noc-

nej w „zmianowym rozkładzie czasu słuz by, o kto rym mowa w ust. 2, 

po 12 godzinach słuz by policjantowi udziela się co najmniej 24 godzin 

czasu wolnego, a jez eli pełnił on słuz bę w porze nocnej – co najmniej 

48 godzin czasu wolnego." W obu rozkładach czasu słuz by o kto rym 

mowa w § 4 ust. 5b oraz § 5 ust. 2 w kaz dym tygodniu nalez y udzielic  

czasu wolnego nie kro tszego niz  35 godzin. W szczego lnych przy-

padkach czas wolny moz e byc  skro cony, nie moz e byc  jednak kro tszy 

niz  24 godziny. W rozporządzeniu wprowadzono przepis mający na 

celu pełniejszą realizację prawa do wypoczynku policjanto w pełnią-

cych często słuz by w niedziele. Zgodnie z przepisami, o kto rych mowa 

w § 8 ust. 1: „Policjantowi pełniącemu słuz bę w niedzielę zapewnia 

się co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od słuz by łącznie 
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z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem". W § 14 ust. 2 i 3 zostały 

zmienione przepisy regulujące obowiązki policjanta w czasie dyz uru 

domowego. Policjant w czasie dyz uru powinien przebywac  w miejscu 

zamieszkania lub w innym miejscu, z kto rego moz e w kro tkim czasie 

stawic  się w jednostce organizacyjnej Policji, w kto rej pełni słuz bę. 

Policjant jest ro wniez  obowiązany do umoz liwienia przełoz onemu lub 

upowaz nionej osobie nawiązania z nim kontaktu. Z nowych przepi-

so w wynika, z e „policjant moz e pełnic  dyz ur domowy nie więcej niz  4 

razy w miesiącu, w tym nie więcej niz  raz w niedzielę lub s więto. Czas 

trwania jednego dyz uru nie moz e przekroczyc  24 godzin, a w dniu, 

w kto rym policjant pełni słuz bę – 16 godzin. Czas trwania wszystkich 

dyz uro w w miesiącu nie moz e przekroczyc  łącznie 48 godzin”. W za-

rządzeniu rozszerzony został katalog oso b zwolnionych ze słuz by 

w  porze nocnej, w niedziele i s więta. W mys l § 16 ust 1 i 2 „słuz ba 

w niedzielę lub s więto, w godzinach zaliczanych do pory nocnej oraz 

w czasie przekraczającym normę okres loną w art. 33 ust. 2 ustawy 

o  Policji nie moz e byc  pełniona przez policjanta-kobietę w ciąz y”. 

Obok kobiety w ciąz y i policjanta będącego jedynym opiekunem 

dziecka w wieku do lat 8 lub osoby wymagającej stałej opieki, ze słuz -

by takiej zwolniony zostanie ro wniez  policjant opiekujący się dziec-

kiem do lat 8, jez eli z uprawnienia takiego nie korzysta drugi z rodzi-

co w lub opiekun. Nowe regulacje rozszerzają kręg uprawnionych do 

przedłuz enia czasu słuz by policjanta. W § 8 ust. 2 uprawnienie kie-

rownika komo rki organizacyjnej, w kto rej policjant pełni słuz bę, do 

wydania polecenia dotyczącego przedłuz enia czasu słuz by, przysługu-

je ro wniez  dyz urnemu jednostki. Rozporządzenie wprowadziło ro w-

niez  zmianę polegającą na dodaniu w § 13 ust. 2, zgodnie z kto rym 

rozkład czasu słuz by policjanta biorącego udział w akcji lub operacji 

policyjnej okres la dowo dca akcji lub operacji. Rozkład czasu słuz by 

wprowadza w podległej jednostce organizacyjnej Policji Komendant 

Gło wny Policji, Komendant Centralnego Biura S ledczego Policji, Ko-

mendant Wojewo dzki, Komendant Powiatowy (Miejski) lub Rejonowy 

Policji, Komendant Rektor Wyz szej Szkoły Policji w Szczytnie, Komen-
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dant Szkoły Policyjnej oraz Dyrektor Instytutu Badawczego. Rozkład 

czasu słuz by policjanta biorącego udział w akcji czy operacji poli-

cyjnej jest szczego lnym rozkładem uzasadniającym zastosowanie od-

stępstwa od przepiso w dyrektywy 2003/88/WE.  

Niezwykle istotną zmianą jest okres lenie czasu przygotowania się 

do słuz by. Wprowadzenie tego przepisu wychodzi naprzeciw oczeki-

waniom policjanto w. Zgodnie z § 5 ust. 2a rozporządzenia, Policjant 

ma: „czas na bezpos rednie przygotowanie do słuz by i jej zdanie, 

a w szczego lnos ci na przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu 

słuz by, uzbrojenia i wyposaz enia, wlicza się do czasu słuz by. Czas ten 

nie powinien byc  dłuz szy niz  30 minut". 

Nalez y zaznaczyc , z e w dalszym ciągu nie uległy zmianie regulacje 

okres lające długos c  przerw wliczanych do czasu słuz by, dzien  wolny 

lub rekompensata pienięz na za słuz bę pełnioną w dniu wolnym od 

słuz by oraz katalog przyczyn uzasadniających przedłuz enie czasu 

słuz by policjanta. Nadal obowiązują przepisy o zmianowym czasie 

słuz by na stanowiskach, na kto rych wymaga się pełnienia słuz by 

w systemie podstawowym, zmianowym lub w sposo b ciągły.  

Podsumowanie  

Podstawowym wnioskiem płynącym z niniejszych rozważań jest 

stwierdzenie, iż Policja, jako instytucja, jest doskonałym przykładem 

na to, jak bardzo ważne jest zarządzanie czasem. Obecnie Policja 

oparta jest na hierarchicznym modelu zorganizowania opartym na 

systemie planowania i sprawozdawczości. Najważniejszym atrybutem 

przemawiającym za przeprowadzeniem zmian w Policji powinna być 

profesjonalna ocena potrzeb w tym zakresie opartym na bilansie ko-

rzyści poprzez identyfikacje jej mocnych i słabych stron wynikających 

z próby wprowadzenia bardzo nowoczesnych, sprawdzonych w in-

nych organizacjach, modeli zarządzania czasem, które są bardziej sku-

teczne od metod, które charakteryzują się podstawowym systemem 

czasu pracy. Z punktu widzenia organizacji wdrożenie odpowiedniej 
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metody zarządzania czasem pracy umożliwi bardziej racjonalne wy-

korzystanie zatrudnionych policjantów, skuteczne planowanie i orga-

nizowanie procesów pracy, ustalanie celów i zadań, jak i zarządzanie 

organizacją. Zastosowanie odpowiedniej metody zarządzania umożli-

wi również określenie oczekiwań względem poszczególnych osób 

i ról pełnionych przez nie w organizacji. Należy zauważyć, że Policja 

częściowo dostosowała przepisy do dyrektywy 2003/88WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. Nadal brakuje 

regulacji określające długość przerw wliczanych do czasu służby, ka-

talog przyczyn uzasadniających przedłużenie czasu służby policjanta 

oraz przepisy o zmianowym czasie służby na stanowiskach, na któ-

rych wymaga się pełnienia służby. Dotychczasowe zmiany niektórych 

aspektów organizacji czasu pracy spowodowały, że policjanci zyskali 

prawo do wypoczynku bardzo zbliżone do tego, z jakiego korzystają 

pracownicy. Jednakże w dalszym ciągu brakuje definicji czasu służby, 

co powoduje wątpliwości w praktyce stosowania prawa. Prawna 

regulacja czasu służby policjantów różni się od unormowania czasu 

pracy pracowników. Odmienność ta znajduje uzasadnienie w specy-

fice stosunku służbowego, w którym pozostają policjanci. Konieczna 

jest nowelizacji przepisów o czasie służby policjantów, która wynika 

z konstytucji RP oraz konieczności dostosowania polskiego prawa do 

prawa wspólnotowego. Policja jako organizacja powinna wspierać 

nowe regulacje prawne oraz nowoczesne metody zarządzania czasem 

pracy co w przyszłości pozwoli czerpać korzyści z włożonego wkładu. 
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Standard and nonstandard linguistic behaviours of the doctor – 

patient communication. The proposal of a research project 

Streszczenie: 

Celem artykułu jest omówienie projektu badawczego dotyczącego komu-

nikacji lekarza z pacjentem w realnych sytuacjach z perspektywy teorii aktów 

mowy. Intencją autora jest pokazanie możliwości badań standardowych i nie-

standardowych zachowań językowych lekarzy i pacjentów. Relacja lekarz – 

pacjent jest jednym z najistotniejszych elementów efektywnego procesu le-

czenia. Przekaz informacji pacjentowi powinien być ukierunkowany i dosto-

sowany do specyficznej grupy chorych i indywidualnego człowieka. Jakość 

kontaktu pomiędzy chorym a osobą leczącą, ma istotne znaczenie w procesie 

zdrowienia. Zwiększenie roli pacjenta w procesie diagnozy i leczenia jest 

obecne w założeniach jeszcze bardziej kompleksowego podejścia do zdrowia. 

Słowa kluczowe: lekarz, pacjent, komunikacja, organizacja opieki medycz-

nej, akt mowy 

Abstract: 

The aim of the article is to discuss a research project on doctor – patient 

communication in real-life situation from the perspectives of the speech act 

theory. The intention of the author is to show and characterize the standard 
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and nonstandard linguistic behaviours of the doctor – patient communica-

tion. The ability to communicate with patients is an important element of 

effective therapy. Information with patients receive should be focused and 

adjusted to both the particular patient group and the individual recipient. 

The quality of a relationship between physician and patient is vital to recove-

ry from illness. Increasing the role of the patient in the process of the diagno-

sis and the treatment is present in the design of the diagnosis and the treat-

ment is present in the design of more comprehensive approach to health. 

Keywords: doctor, patient, communications, organization of medical care, 

act speech 

Wstęp 

Niniejszy artykuł pos więcony jest projektowi badawczemu, kto ry 

autor zamierza realizowac  i dotyczy wybranych aspekto w relacji in-

terpersonalnych lekarza z pacjentem z uwzględnieniem stosowanych 

strategii komunikacyjnych z perspektywy zachowan  standardowych 

i  niestandardowych, kto re ujawniają się w codziennych sytuacjach 

komunikacyjnych w gabinecie lekarskim. Pojęcie zachowan  standar-

dowych obejmuje zachowania werbalne mieszczące się z obrębie pod-

stawowego wzoru rozmowy lekarza z pacjentem. Natomiast zachowa-

nia niestandardowe ujawniają się w praktycznych realizacjach rozmo-

wy modelowej w gabinecie lekarskim zaro wno w doborze tres ci, jak 

i realizacji s rodko w językowych.  

Artykuł składa się z kilku częs ci. Omo wiona w nim zostanie rola re-

lacji interpersonalnych lekarza z pacjentem. Następnie zostaną wska-

zane modele komunikowania się lekarza z pacjentem, scharakteryzo-

wana cecha asymetrii dla sytuacji wizyty chorego w gabinecie lekar-

skim oraz omo wiony standardowy wzorzec rozmowy w gabinecie 

lekarskim. Podczas zbierania materiału badawczego i rejestracji dialo-

go w lekarza z pacjentem ujawniły się modyfikacje tego modelu reali-

zujące się w praktyce. Zostaną zatem zaproponowane załoz enia pro-

jektu badawczego w zakresie komunikowania się lekarza z pacjentem 
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i stosowanych w tym obszarze strategii konwersacyjnych z uwzględ-

nieniem teorii akto w mowy w celu wskazania moz liwos ci odstępstwa 

od modelowej rozmowy w ramach praktycznej realizacji modelu i sto-

sowanych wo wczas strategii z przypisanymi do nich aktami mowy.  

1. Uzasadnienie wyboru tematu  

Do podjęcia aktywnos ci w obszarze badan  komunikacji lekarza 

z pacjentem zainspirowało mnie kilka czynniko w. Pierwszym z nich 

jest charakter wspo łczesnego leczenia, w kto rego ramach sposo b ko-

munikowania się lekarza z pacjentem ma wpływ na przebieg leczenia. 

W medycynie zawiera się bowiem nie tylko element nauki i techno-

logii, ale i realizacja więzi międzyludzkich. Z jednej strony w procesie 

wymiany informacji występuje lekarz, kto ry przekazuje informację 

jako wypadkową kompetencji zawodowych, tj. kwalifikacji potrzeb-

nych do wykonywania zawodu lekarza, a takz e kompetencji komuni-

kacyjnych i narracyjnych (umiejętnos c  okazywania empatii, rozumie-

nia emocji itp.). Z drugiej strony występuje pacjent, kto ry jest nie tylko 

klientem i odbiorcą usług medycznych, ale i człowiekiem znajdującym 

się w trudnym i nieakceptowanym przez siebie połoz eniu i zwraca się 

do lekarza ze swoim problemem, okazuje mu zaufanie i powierza 

swoje zdrowie.  

Drugim z czynniko w, kto re miały wpływ na podjęcie aktywnos ci 

w tym obszarze, jest brak zainteresowan  lingwisto w relacjami inter-

personalnymi lekarza z pacjentem w poro wnaniu z zainteresowaniem 

socjologo w, psychologo w i samych lekarzy. Całos ciowy obraz relacji 

interpersonalnych lekarza z pacjentem to rezultat zestawienia wyni-

ko w badan  nie tylko w zakresie medycyny, ale takz e socjologii i psy-

chologii. Badania prowadzone w kaz dej z tych dziedzin nie tylko dają 

inne rezultaty, ale i uzupełniają się nawzajem. Juz  w latach 60. ubie-

głego wieku badacze podkres lali, z e postawienie diagnozy i wyzna-

czenie procesu leczenia to efekt nie tylko stosowania medycznych 

procedur, ale i sposobu rozmowy z pacjentem. Podejs cie medyczne 
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w badaniu tych relacji koncentruje się na kwestii choroby. Podejs cie 

psychologiczne natomiast – na kontakcie lekarza z pacjentem jako na 

układzie interpersonalnym. Inaczej sytuacja przedstawia się w bada-

niach socjologicznych, w kto rych badane są relacje przebiegające we-

dług wzorco w w konteks cie ogo lnego systemu społecznego. Proble-

matyka relacji lekarz – pacjent znalazła odzwierciedlenie w pracach 

naukowco w socjologii medycyny, Wspo łczes nie socjologia medycyny – 

subdyscyplina socjologii i nauka wspo łpracująca z medycyną ugrunto-

wała swoją pozycję koncentrując się woko ł problematyki dotyczącej 

udzielania praktycznych wskazo wek w kwestii prowadzenia sku-

tecznej komunikacji z pacjentem. Wiele prac z tego zakresu dotyczy 

ro wniez  ujęcia psychologicznego i pedagogicznego. W centrum uwagi 

pozostaje przede wszystkim pacjent, ale ro wniez  badana jest dysfunk-

cjonalnos c  systemu ochrony zdrowia1.  

Brak jednak rozbudowanego ujęcia lingwistycznego tego obszaru, 

kto re dopełniłoby całos ciowy obraz relacji lekarz – pacjent. Badania 

lingwistyczne – kto re będą opisane poniz ej – miałyby dac  odpowiedz  

na pytanie o stosowanie strategii konwersacyjnych w rozmowie leka-

rza z pacjentem gwarantujących skutecznos c  komunikacji. Chociaz  

wydawałoby się, z e badania lingwistyczne tego typu powinny byc  roz-

wijane, nie dzieje tak, chociaz by z powodu trudnos ci uzyskania mate-

riału badawczego. Jedyna w Polsce ksiąz ka, kto rej autorka bada rela-

cje interpersonalne między lekarzem a pacjentem to ksiąz ka Karoliny 

Stefaniak Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent2. Autorka 

opiera swoje wnioski na materiale 40 nagran  z konsultacji lekarskich 

w okresie 2005-2007 nagranych w Warszawie. Po 10 latach od czasu 

badan  przeprowadzonych przez Karolinę Stefaniak wydaje się zasad-

ne przeprowadzenie badan  na podstawie nagranych rozmo w lekarzy 

                                                 
1 A. Ostrowska, Zachowania zdrowotne Polaków na początku XXI wieku, [w:] Pol-

ska początku XXI wieku. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P. Sztomp-
ka (red.), Warszawa 2012, s. 356-365; A. Titkow, Zachowania związane ze zdrowiem 
i chorobą jako element wiedzy o społeczeństwie [w:] Socjologia medycyny. Podejmo-
wane problemy, kategorie analizy, A. Ostrowska (red.), Warszawa 2009, s. 87-113. 

2 K. Stefaniak, Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent, Wrocław 2011. 
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z pacjentami. Proponowana jest jednak inna metodologia, niz  przyjęła 

autorka wskazanej ksiąz ki3, a mianowicie analiza strategii konwer-

sacyjnych ze wskazaniem stosowanych przez rozmo wco w strategii 

konwersacyjnych i poprzez strategie – realizację akto w mowy. B. Bo-

niecka w artykule Niestandardowe zachowania językowe lekarzy i pa-

cjentów wskazuje, jak w naturalnych sytuacjach z yciowych łamany 

jest podręcznikowy wzo r rozmowy miedzy pacjentem i lekarzem w sy-

tuacji wizyty chorego w gabinecie lekarskim na podstawie 30 jedno-

stek tekstowych4. 

Kolejny czynnik, kto ry spowodował zainteresowanie tematem, to 

koncentrowanie się lingwisto w na analizie teksto w o charakterze edu-

kacyjno-informacyjnym lub na przekładach terminologii medycznej. 

Wymienic  moz na np. artykuły Anny Starzec Charakterystyka genolo-

giczna i stylistyczna ulotki medycznej5 oraz Ulotka medyczna i jej prze-

miany6; Jana Iluka Problemy tłumaczenia nazw medycznych na przykła-

dzie języka polskiego7 oraz ksiąz kę Urszuli Kokot Metody przekładu 

niemieckich nazw medycznych na język polski8. Ukazuje się przy tym 

wiele poradniko w wskazujących prowadzenie włas ciwej i skutecznej 

komunikacji i skierowane są do lekarzy, np. Poradnik komunikowania 

się lekarza z pacjentem9; Jak rozmawiać z pacjentem10; Rozmawiać 

                                                 
3 Autorka wykorzystała metody jakościowe: krytyczną analizę dyskursu i analizę 

konwersacji. 
4 B. Boniecka, Niestandardowe zachowania językowe lekarzy i pacjentów, „Poznań-

skie Spotkania Językoznawcze” 2004, Tom XIII, s. 7-25. Rozmowy odbywały się mię-
dzy pacjentami a lekarzami oraz personelem medycznym w izbie przyjęć pewnego 
pogotowia ratunkowego w Małopolsce. 

5 A. Starzec, Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki, [w:] Język a komu-
nikacja 17: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, G. Szpila (red.), Kraków 
2007, s. 165-174.  

6 A. Starzec, Ulotka medyczna i jej przemiany, „Stylistyka” 2007, nr 16, s. 519-529.  
7 J. Iluk, Problemy tłumaczenia nazw medycznych na przykładzie języka polskiego 

i niemieckiego, „Glottodidactica” 1998, nr 26, s. 123-136.  
8 U. Kokot, Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski, Kato-

wice 2001.  
9 M. Hebanowski, J. Kliszcz, B. Trzeciak, Poradnik komunikowania się lekarza z pa-

cjentem, Warszawa 1999.  
10 P. R. Mayerscough, M. Ford, Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańsk 2002.  
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z pacjentem11. Pojawiają się takz e poradniki skierowane do pacjento w, 

np. Jak rozmawiać z lekarzem12; Świadomy pacjent. Jak mówić, żeby 

lekarz Cię słuchał13. Ws ro d poradniko w skierowanych do obu uczest-

niko w interakcji wymienic  moz na przykładowo Komunikowanie się 

lekarza z pacjentem14.  

Wskazanie podręczniko w, kto re w sposo b modelowy charakte-

ryzują komunikację lekarza z pacjentem, jest punktem wyjs cia do 

sformułowania kolejnego czynnika, determinującego celowos c  badan  

w tym zakresie. Chodzi o zro z nicowanie pomiędzy modelowym przed-

stawieniem relacji lekarza z pacjentem poprzez prezentacje wzoro w 

rozmo w a rozmowami odbywającymi się podczas wizyty lekarskiej, 

kto re nie uwzględniają tych standardo w, przy wskazaniu zachowan  

werbalnych obu interlokutoro w15. Dodac  nalez y, iz  zagadnieniom ko-

munikowania się lekarza z pacjentem na s wiecie od ponad dwudzie-

stu pięciu lat pos więca się wiele uwagi. Wymienic  w tym miejscu 

nalez y miedzy innymi autoro w: A. J. Enelow, S. N. Swisher, H. Waitzkin, 

D. Pendleton, J. Hasler, M. Cordella, E. G. Mishler16. 

                                                 
11 T. Gordon, W. S. Edwards, Rozmawiać z pacjentem: podręcznik doskonalenia 

umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji, Warszawa 2009.  
12 P. Grabowski, E. Lutczyn, Jak rozmawiać z lekarzem. Warszawa 2012.  
13 B. M. Korsch, C. Harding C., Świadomy pacjent. Jak mówić, żeby lekarz Cię słuchał, 

Warszawa 1999.  
14 J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko (red.), Komunikowanie się lekarza z pa-

cjentem, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2000. 
15 Pomijam kwestię zachowań niewerbalnych, gdyż wymagałoby to odrębnych 

badań. Zresztą ujęcie strategii dyskursywnych nie odwołuje się do pozawerbalnej 
strony komunikacji. Zob.: J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs, [w:] Styl a tekst, 
S. Gajda (red.), Opole 1996, s. 49-53; M. Wojtak, Strategie dyskursywne w pewnym 
typie tekstu dydaktycznego, [w:] Język w komunikacji, G. Habrajska (red.), Łódź 2001, 
s. 168-178.  

16 A. J. Enelow, S. N. Swisher, S. N., Interviewing and patient care, New York 1986; 
D. Pendleton, J. Hasler (red.), Doctor – patient communication. New York 1983; 
H. Waitzkin, Doctor – patient communication: Clinical implications of social scientific 
research, „Journal of The American Medical Association” 1984, Vol. 252, s. 2441-2446; 
M. Cordella, The Dynamic Consultation: A Discourse Analytical Study of Doctor – Pa-
tient Communication. Amsterdam/Philadelphia 2004; E. G. Mishler, The Discource 
of Medicine: Dialectics of Medical Interviews. Norwood 1984. 
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Podkres lic  nalez y, iz  badania lingwistyczne stawiają przed sobą in-

ne cele, niz  badania socjologiczne czy psychologiczne i stosują inne 

podejs cia badawcze. Dlatego tez  wydaje się celowe uzupełnienie luki 

w zakresie badan  lingwistycznych komunikowania się lekarza z pa-

cjentem ze wskazaniem stosowanych strategii konwersacyjnych z per-

spektywy teorii akto w mowy. Przebieg i językowy kształt rozmowy 

jest rezultatem s wiadomej strategii dominującego uczestnika, mode-

ratora – lekarza, co nadaje komunikacji charakter asymetryczny. Umie-

jętnos c  budowania pozytywnych relacji interpersonalnych jest przy 

tym warunkiem sukcesu komunikacyjnego lekarza z pacjentem. Zabu-

rzenie ro wnowagi komunikacyjnej nie sprzyja bowiem budowaniu 

włas ciwej relacji, co ma wpływ na efekty leczenia, gdyz  charakter 

komunikacji interpersonalnej wpływa nie tylko na zadowolenie pa-

cjento w z kontakto w z personelem medycznym, ale przede wszystkim 

na sam proces leczenia.  

Autor i wykonawca projektu podda zatem badaniu rzeczywisty 

przebieg komunikacji lekarza z pacjentem na podstawie rejestrowa-

nia materiału badawczego podczas konsultacji w gabinecie lekarskim. 

Na podstawie wyniko w badan  z wykorzystaniem teorii akto w mowy 

w ramach komunikowania się lekarza z pacjentem, będzie moz liwa 

odpowiedz  między innymi na pytania:  

 Jakie są ogo lne aspekty komunikowania się lekarza z pacjentem? 

 W jaki sposo b asymetria instytucjonalna odzwierciedla się w asy-

metrii interakcyjnej? 

 Jak podnies c  efektywnos c  relacji lekarz – pacjent? 

 Jak radzic  sobie z emocjami w czasie rozmowy? 

 Jak prowadzic  rozmowę z pacjentami w ro z nym wieku (dziecko, 

wiek s redni, senior)? 

 Jak reagowac  na agresję werbalną pacjenta? 

 Jak nakłaniac  niedyrektywnie? Jakich strategii językowych uz y-

wac , aby osiągnąc  cel komunikacyjny? 
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2. Modele komunikowania się lekarza z pacjentem  

W oparciu o literaturę przedmiotu moz na wyro z nic  kilka modeli 

komunikowania się lekarza z pacjentem, a ws ro d nich: 

 model paternalistyczny Talcotta Parsonsa17 (pozycja lekarza i pa-

cjenta są ze sobą sprzęz one przy asymetrycznym układzie), 

 model Thomasa Szasza i Marca Hollendera18 o charakterze pater-

nalistycznym, 

 model Eliota Freidsona oraz Howarda Waitzkina19 oparty na teo-

rii konfliktu, 

 koncepcja Ezekiela J. Emanuel and Lindy L. Emanuel20 propo-

nująca wyro z nienie czterech modeli relacji lekarza z pacjentem: 

model paternalistyczny, model informacyjny, model interpreta-

cyjny oraz model deliberacyjny.  

W modelu Talcotta Parsonsa pozycja lekarza i pacjenta są ze sobą 

sprzęz one w układzie asymetrycznym z dominującą pozycją lekarza, 

kto ry ustala autorytatywnie terapię i ją prowadzi, wiedząc, co jest naj-

lepsze dla pacjenta. Przedmiotem terapii nie jest osoba, lecz choroba. 

Pacjent wykazuje pełną gotowos c  do podporządkowania się wymo-

gom leczenia.  

Z kolei w modelu Thomasa Szasza i Marca Hollendera, ro wniez  

o charakterze paternalistycznym, wyro z niono 3 rodzaje interakcji, 

kto re są uzalez nione od stanu chorego: aktywnos c  – biernos c , kiero-

                                                 
17 T. Parsons T.,The Social System. London 1951; Tegoż: Social Structure and Per-

sonality. New York 1964. 
18 T. Szasz, M. H. Hollender, A contribution to the philosophy of medicine: the basic 

models of the doctor – patient relationship. „Archives of Internal Medicine” 1956, 
nr 97, s. 585-592.  

19 E. Freidson, Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Know-
ledge, New York 1970; H. Waitzkin, A critical theory of medical discourse. Ideology, 
social control and the processing of social context in medical encounters. „Journal 
of Health and Social Behaviour” 1989, nr 30, s. 220-239. 

19 H. Waitzkin H., A critical theory…, dz.. cyt. 
20 E. J. Emanuel, L. L. Emanuel, Four models of physician – patient relationship, 

„Journal American Medical Association” 1992, nr 16, s. 5-13. 
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wanie – wspo łpraca, wspo łuczestnictwo. Pierwszy rodzaj interakcji 

(aktywnos c  – biernos c ) ma miejsce wo wczas, kiedy pacjent jest 

nieprzytomny lub pod narkozą, a działania lekarza odbywają się nie-

zalez nie od pacjenta. Natomiast rodzaj interakcji kierowanie – wspo ł-

praca ma miejsce wo wczas, kiedy lekarz wydaje polecenia, a pacjent je 

wykonuje. W rodzaju interakcji nazwanym wspo łuczestnictwem, cho-

ry prowadzi leczenie sam, konsultuje się przy tym z lekarzem okreso-

wo. 

W modelach paternalistycznych opartych na teorii konfliktu Eliota 

Freidsona oraz Howarda Waitzkina relacja lekarza z pacjentem jest 

uwarunkowana ro z nicami ich intereso w oraz ro z nicą pozycji w struk-

turze społecznej. Lekarz zajmuje pozycje dominującą z powodo w 

sprawowania kontroli nad dostępem do wszystkich s wiadczen  

medycznych. Konflikt lekarza z pacjentem dotyczy konfliktu między 

korzys ciami materialnymi, a w interesie lekarza lez y zachowanie 

niedostępnos ci wiedzy dla innych oraz oceny działalnos ci. 

Modele partnerskie rozpatrują relację lekarza z pacjentem z punk-

tu widzenia konsumenta usług medycznych, czyli pacjenta, w kto rej 

lekarz jest doradcą i wspo łdecydentem. Podkres la się aktywnos c  pa-

cjenta, kto ry wybiera lekarza oraz alternatywne z ro dła pomocy, pa-

cjent ro wniez  ocenia rezultaty działan  lekarza. Z kolei w modelu opar-

tym na promocji zdrowia lekarz jest doradca, posiada autorytet, pełni 

rolę wspierającą i zajmuje się promocja zdrowia. 

Ezekiel J. Emanuel and Linda L. Emanuel proponują wyro z nienie 

czterech modeli relacji lekarza z pacjentem: model paternalistyczny, 

w kto rym lekarz przejmuje rolę decydenta, okres lając, co jest najlep-

sze dla pacjenta, takz e w konteks cie najodpowiedniejszego sposobu 

leczenia, model informacyjny, kto ry opiera się na wiedzy eksperckiej 

lekarza profesjonalisty, kto ry dostarcza informacje pacjentowi, a pa-

cjent sam dokonuje wyboru metod leczenia, model interpretacyjny 

związany jest z pełnieniem przez lekarza roli doradcy, kto ry uwzględ-

nia preferencje pacjenta oraz pomaga mu zrozumiec , jakie wartos ci 

lez ą u podstaw jego decyzji. Z kolei w ramach modelu deliberacyjnego 
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odbywa się wspo lne naradzanie się lekarza z pacjentem, w oparciu 

o dos wiadczenia zawodowe lekarza, w celu wybory najbardziej odpo-

wiedniego modelu leczenia. 

Niekto rzy badacze wychodzą z załoz enia, iz  modele komunikowa-

nia się lekarza z pacjentem są zbyt teoretyczne, nie dotyczą rzeczywi-

stych problemo w, ograniczają się wyłącznie do informacji lekarskich, 

sztywno klasyfikują relacje lekarza z pacjentem, nie obejmują co-

dziennych problemo w pacjenta związanych z pogorszeniem stanu 

zdrowia21.  

3. Komunikacja lekarza z pacjentem jako relacja asymetryczna 

Konsultacja lekarska – jako specyficzny akt komunikacji – zachodzi 

w warunkach instytucjonalnych między osobami pozostającymi w re-

lacji asymetrii, kto ra moz e zaznaczac  się w większym lub mniejszym 

stopniu22. Asymetria komunikacyjna przejawia się poprzez roz ny sta-

tus społeczny rozmo wco w, zro z nicowaną pozycję w hierarchii spo-

łecznej, zro z nicowany poziom wiedzy uczestniko w komunikacji. Z jed-

nej strony bowiem jest to pacjent potrzebujący pomocy, z drugiej 

strony lekarz posiadający specjalistyczną wiedzę i dos wiadczenie. 

Jes li pacjent przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu, kto rego 

dobrze zna, to poziom asymetrii jest najmniejszy. Natomiast, kiedy 

pacjent przychodzi do lekarza specjalisty, asymetria komunikacyjna 

zaznacza się w największym stopniu. Kolejnym czynnikiem determi-

nującym asymetrię komunikacyjną jest wiek, np. asymetryczna jest 

komunikacja dorosłego z dzieckiem, kiedy dorosły realizuje inicjatyw-

ne akty mowne w niekto rych fragmentach rozmowy kilkakrotnie. 

Inaczej lekarz będzie rozmawiał z dzieckiem, inaczej z osobą dorosłą, 

a jeszcze inaczej z osobą starszą. Relacja między lekarzem a pacjen-

                                                 
21 G. Clarke, R. Hall, G. Rosencrance, Physician – Patient Relations: No More Models, 

„American Journal of Bioethics” 2004, nr 2, s. 16-19. 
22 O symetryczności i asymetryczności komunikacji m. in. I. Prokop, Aspekty ana-

lizy pragmalingwistycznej. Poznań 2010, s. 16.  
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tem wyznacza między nimi dystans społeczny. Pozycja społeczna 

wyznaczona jest poprzez zajmowane stanowisko, wykształcenie, ale 

i prestiz  społeczny Pozycja społeczna jest to miejsce jednostki w gru-

pie społecznej, z kto rym związane są prawa i obowiązki, zespo ł okre-

s lonych ro l społecznych, jakie jednostka moz e pełnic  w grupie23. Do-

minacja w rozmowie przejawia się poprzez uz ywanie przez interloku-

tora dominującego leksemo w o zwiększonej kategorycznos ci, ograni-

czających swobodę odbiorcy, honoryfikatywnych (grzecznos ciowych) 

oraz tych, kto re wyraz ają sprawczos c 24. Pacjenci sami dąz ą do zmniej-

szenia poziomu asymetrii poprzez np. przygotowanie się do rozmowy 

z lekarzem, czerpiąc chociaz by informacje z Internetu na temat cho-

ro b, a informacje te zamieszczane są przeciez  nie zawsze przez upraw-

nione do tego osoby.  

A zatem na poziom asymetrii w relacji lekarz – pacjent mają wpływ 

między innymi czynniki związane z osobami lekarza i pacjenta. Do 

nich nalez y np. wiek lekarza, relacja między wiekiem lekarza, a wie-

kiem pacjenta, płec  lekarza, specjalizacja lekarza (zwiększenie pozio-

mu asymetrii w przypadku lekarza-specjalisty) oraz związane z nią 

cel wizyty pacjenta, częstos c  kontakto w (zro z nicowanie relacji z leka-

rzem pacjento w przewlekle chorych, pacjento w konsultujących się 

stale z tym samym specjalistą, pacjento w na ostrym dyz urze), obec-

nos c  oso b trzecich podczas rozmowy, zaro wno ze strony lekarza (inny 

lekarz, personel medyczny, student, tłumacz), jak i ze strony pacjenta 

(członek rodziny, rodzice dziecka, tłumacz), faza konsultacji, miejsce 

konsultacji (szpital, przychodnia, wizyta lekarza w domu pacjenta).  

  

                                                 
23 J. Lyons, Semantyka, t. I, Warszawa 1989, s. 191.  
24 J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006, s. 124.  
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4. Elementy standardowej rozmowy lekarza z pacjentem 

Standardowa rozmowa lekarza z pacjentem zawiera następujące 

działania werbalne uczestniko w interakcji25: 

1. Wezwanie (zaproszenie) do gabinetu skierowane przez lekarza do 

pacjenta (np. Proszę!; Proszę wejść!; Pani Kowalska!);  

2. Działania powitalne inicjowane przez pacjenta (zwykle: Dzień 

dobry, pani doktor/panie doktorze – Dzień dobry pani/ panu); 

3. Zachęta skierowana do pacjenta, by ten zajął miejsce (zwykle: 

Proszę usiąść; Proszę, niech pan siądzie); 

4. Zachęta skierowana do pacjenta, by ten przedstawił nurtujący go 

problem (np. Słucham panią/pana; Co pani/panu dolega? Co się 

dzieje?); 

5. Wyliczenie i opis dolegliwos ci dokonane przez pacjenta (np. Panie 

doktorze, od jakiegoś czasu odczuwam bóle w kolanie, zwłaszcza 

jak wchodzę po schodach); 

6. Wywiad z pacjentem (mniej lub bardziej szczego łowy) prowadzą-

cy do zdiagnozowania pacjenta przez lekarza (np. Czy gardło pa-

na boli; Kaszle pan?);  

7. Deklarowanie przez lekarza zbadania pacjenta (np. Teraz zmierzę 

panu ciśnienie; Proszę szeroko otworzyć usta); 

8. Poinformowanie pacjenta o zakon czeniu badania (Dziękuję, może 

się pan ubrać); 

9. Poinformowanie pacjenta o stanie jego zdrowia, postawienie dia-

gnozy, zaordynowanie leko w i zalecenie postepowania lecznicze-

go (np. Serce w porządku, płuca też. Niestety – grypa. Proszę brać 

te lekarstwa; Zapisałem panu na kartce, ile razy dziennie, który lek. 

Proszę leżeć w łóżku, dużo pić, nie męczyć wzroku. Dostanie pan 

zwolnienie pracy na siedem dni. Proszę się pokazać u mnie za 

tydzień); 

                                                 
25 Na podstawie artykułu B. Bonieckiej: Niestandardowe zachowania językowe le-

karzy i pacjentów… oraz A. Markowskiego: Kultura języka w porozumiewaniu się 
lekarza z pacjentem [w:] Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, J. Doro-
szewski, M. Kulus, A. Markowski, (red.), Warszawa 2014, s. 85-88. 
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10. Pytania dodatkowe ze strony pacjenta, kto ry chce uzyskac  dodat-

kowe informacje (np. Jak długo będę jeszcze miał gorączkę? Czy 

muszę leżeć, czy mogę chodzić po mieszkaniu?); 

11. Dodatkowe wyjas nienia lekarza; takz e przekazanie elemento w 

koncyliacyjnych (np. Myślę, że za trzy dni gorączka powinna ustą-

pić. Proszę się nie martwić, po tych lekach powinna szybko nastąpić 

poprawa); 

12. Wyraz enie podziękowania ze strony pacjenta (np. Dziękuję, panie 

doktorze!); 

13. Działania poz egnalne – inicjowane przez lekarza lub pacjenta 

(Życzę panu zdrowia, do widzenia panu – Do widzenia, panie dok-

torze). 

5. Strategie konwersacyjne w rozmowie lekarza z pacjentem  

Cel projektu 

Gło wnym celem projektu będzie analiza modyfikacji modelowego 

sposobu komunikowania się lekarza z pacjentem z formalnego i tre-

s ciowego punktu widzenia. Punktem wyjs cia będzie „podręcznikowy” 

model komunikacji lekarz – pacjent, kto ry przytaczany jest w pod-

ręcznikach wskazujących idealną sytuację komunikacyjną, w jakiej 

znajdują się interlokutorzy oraz weryfikacja tego modelu w natural-

nych sytuacjach rozmo w podczas wizyty chorego w gabinecie lekar-

skim. Po ustaleniu modyfikacji w obrębie podstawowego wzoru roz-

mowy lekarza z pacjentem, zostaną zbadanie strategie konwersacyjne 

stosowane podczas tych rozmo w. Wskazane zostaną akty mowy reali-

zujące poszczego lne strategie konwersacyjne (strategie informacyjno-

weryfikacyjne, strategie aksjologiczno-emotywne, strategie behawio-

ralne, strategie metadyskursywne)26. 

Przyjęte zostanie pojęcie prototypu, zgodnie z kto rym model gatun-

ku obejmuje cechy wyraziste, zlokalizowane się w centrum kategorii 

                                                 
26 A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków, s. 73- 86. 
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oraz cechy marginalne, znajdujące się na peryferiach27. Prototypowy 

model w ujęciu przyjętym przez autora ma dwa znaczenia. Z jednej 

strony model prototypowy interakcji lekarz – pacjent to model 

„podręcznikowy” przyjęty w publikacjach wskazujących wzorcową 

komunikację lekarza z pacjentem. Jednak badania pilotaz owe 

w oparciu w autentyczny materiał pozyskany podczas nagran  rozmo w 

lekarzy z pacjentami wskazały znaczne odstępstwa od tego modelu. 

Zostaną więc zbadane odstępstwa od wzorcowego modelu z uwzględ-

nieniem występowania poszczego lnych elemento w w rozmowie, sto-

sowanych przez rozmo wco w strategii konwersacyjnych oraz akto w 

mowy realizujących te strategie. Na tej podstawie zostanie sformuło-

wane pojęcie prototypu na podstawie najczęs ciej stosowanych stra-

tegii konwersacyjnych poprzez poszczego lne akty mowy.  

Charakterystyka materiału badawczego  

Analiza komunikacji lekarza z pacjentem oparta na zbieraniu au-

tentycznego materiału, jego transkrypcji i interpretacji, będzie w sta-

nie pokazac  normatywne podstawy oceny komunikacji. Dzięki takiej 

analizie moz liwe będzie sprawdzenie przydatnos ci strategii konwer-

sacyjnych w danym konteks cie instytucjonalnym, a na tej podstawie 

zaproponowanie sposobo w postępowania w konteks cie komunikowa-

nia się lekarza z pacjentem, w tym propozycji szkolen  w tym zakresie, 

a takz e studio w podyplomowych dla lekarzy z zakresu komunikowa-

nia się lekarza z pacjentem. Zarejestrowane autentyczne rozmowy le-

karza z pacjentem będą zapisywane w plikach wordowskich z przyję-

ciem zapisu ortograficznego, jednak bez znako w interpunkcyjnych, 

gdyz  zaznaczane będą pauzy dłuz sze, pauzy kro tsze, znak zapytania 

dla oznaczenia intonacji pytającej i wykrzyknik dla zaznaczenia siły 

                                                 
27 E. Rosch, Human Categorization, [w:] Studies in Cross-Cultural Psychology, 

W. Warren (red.), London 1977, s. 1-49, [za:] B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na 
tle innych odmian deskrypcji. Katowice 1997, s. 38. 
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głosu. Nie będzie stosowany zapis fonetyczny ani transkrypcja28. Zare-

jestrowane rozmowy zostaną zapisane w elektronicznych plikach tek-

stowych i zgrupowane tematycznie. Podany zostanie temat rozmowy, 

po czym zaznaczone zostaną numery rozmo w dotyczące wymienio-

nego tematu. Następnie zostaną scharakteryzowani rozmo wcy oraz 

wskazany czas rozmowy. 

Opis metody badawczej  

Proponowane badania wpisują się w badania nad polskim języ-

kiem mo wionym, kto re są w Polsce przeprowadzane poprzez analizę 

akto w mowy w tekstach mo wionych, badania kryterio w tekstualnos ci, 

mechanizmu spo jnos ci tych teksto w, a takz e typologii odmian pol-

szczyzny mo wionej29. Przyjęty w projekcie model analizy akto w mo-

wy wywodzi się z prac J.  L. Austina i J. R. Searle’a30, teorii genro w 

mowy A. Wierzbickiej31 oraz teorii A. Awdiejewa32. Po dokonaniu cha-

rakterystyki podstawowych pojęc  stosowanych w pracy, analizie kry-

tycznej literatury przedmiotu, omo wione zostaną poszczego lne akty 

mowy w wypowiedziach interlokutoro w z uwzględnieniem charak-

terystyki sytuacji nadawczo-odbiorczej oraz charakteru par przylega-

jących. W analizie zostanie ro wniez  uwzględniony nurt badan  seman-

                                                 
28 Nie jest to zgodne z normą poprawnościową wówczas, gdy w cytowanych wy-

powiedziach pojawiałyby się błędy językowe. 
29 K. Pisarkowa, O spójności tekstu mówionego, [w:] Tekst i język. Problemy seman-

tyczne, M. R. Mayenowa (red.), Wrocław 1974, s. 41-71; Tejże, Składnia rozmowy tele-
fonicznej, Wrocław 1981; T. Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny 
mówionej, Wrocław 1978; A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej pol-
szczyzny, Katowice 1987/2000; U. Żydek-Bednarczuk, Struktura tekstu rozmowy 
potocznej, Katowice 1994; B. Boniecka, Lingwistyka tekstu. Teoria i praktyka, Lublin 
1999; M. Kita, Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice 
2003.  

30 J. L. Austin, How to Do Things with Words. London 1962; Tegoż: Mówienie i po-
znawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne. Warszawa 1993.  

31 A. Wierzbicka, Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie, T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), 
Wrocław 1983, s. 130-137. 

32 A. Awdiejew, Gramatyka…, dz. cyt., s. 25-34. 
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tycznych, wprowadzony i stosowany przez Annę Wierzbicką z wy-

szczego lnieniem metod eksplikowania znaczen  wyraz en  językowych.  

Nalez y zatem najpierw dokonac  przeglądu wybranych koncepcji 

klasyfikacji akto w mowy (Johna L. Austina i Johna R. Searle’a, D. Wun-

derlicha, Renaty Grzegorczykowej, Elz biety Tabakowskiej, Aleksandra 

Awdiejewa i Zbigniewa Nęckiego, Karla L. Bu hlera, Aleksandra Awdie-

jewa i Elz biety Laskowskiej). Zgodnie z teorią akto w mowy, stworzoną 

przez Johna L. Austina i rozwijaną przez jego kontynuatoro w, pragma-

tyka jest nauka badającą uz ycia języka w celu osiągnięcia zamierzo-

nych efekto w. Teoria akto w mowy opiera się na załoz eniu, iz  zacho-

wanie językowe jest działaniem, w kto rym wykonywane są ro z ne akty 

mowy, opro cz czysto fizjologicznych lub fizycznych akto w wytwa-

rzania wypowiedzi-sygnało w33. W projekcie zostaną zaprezentowane 

klasyfikacje akto w mowy Johna L. Austina, Johna R. Searle’a, Dietera 

Wunderlicha, koncepcja strategii konwersacyjnych według gramatyki 

komunikacyjnej, koncepcja Renaty Grzegorczykowej, kognitywna kla-

syfikacja akto w mownych Elz biety Tabakowskiej, typologia pragma-

tyczno-kontekstowa Aleksego Awdiejewa i Zbigniewa Nęckiego, Karla 

Bu hlera, teoria implikatur konwersacyjnych Paula H. Grice'a oraz ty-

pologia akto w mowy w oparciu o klasyfikację Aleksandra Awdiejewa 

i Elz biety Laskowskiej34. W oparciu o klasyfikację Awdiejewa i Las-

kowskiej, wyro z nia się trzy typy akto w mowy: akty mowy informacyj-

no-weryfikacyjne, akty mowy wartos ciujące (emotywno-oceniające) 

oraz akty działania. Akty mowy informacyjno-weryfikacyjne zawiera-

ją akty powiadamiania, akty pytające oraz modalne. Akty działania są 

aktami nakłaniającymi oraz aktami zobowiązania. Akty powiadamia-

nia są oznajmieniami, potwierdzeniami i zaprzeczeniami. Oznajmienie 

zostaje sformułowane z inicjatywy nadawcy, natomiast zaprzeczenia 

są reakcjami na pytanie odbiorcy, na jego sąd moralny lub asertywny. 

Akty pytające podzielic  moz na na pytania i dopytania. To włas nie ta 

                                                 
33 J. Lyons, Semantyka, t. I, Warszawa 1989, s. 102.  
34 E. Laskowska, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz 

2004. 
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grupa akto w w badaniach będzie miała znaczenie szczego lne. Na pod-

stawie klasyfikacji pytan  w języku polskich zostaną podzielone pyta-

nia zaro wno te, kto re są zadawane przez lekarza, jak i pytania zada-

wane przez pacjenta. Pytanie jest bardzo waz nym aktem mowy, kto ry 

pełni waz ną funkcję we wszystkich sekwencjach rozmowy lekarza 

z pacjentem. Poprzez zadanie pytania, nadawca chce uzyskac  informa-

cję i powoduje powstanie aktu mowy – odpowiedzi. Pytania otwarte 

wymagają od osoby odpowiadającej opisu swojego stanowiska, poglą-

du, sytuacji, mogą byc  stosowane na początku rozmowy w celu zbada-

nia problemu, przy zmianie tematu, kiedy tematem rozmowy są pro-

blemy trudne i draz liwe (Jak do tego doszło? Jak się pan czuje? Proszę, 

niech pan powie coś o swojej rodzinie; Co pani robi gdy odczuwa pani 

ból? Pytania zamknięte stawia się w dalszych etapach rozmowy (Czy 

czuje się pan dobrze? Czy ma pan żonę? Czy brał pan środki przeciw-

bólowe?) Dopytania stosuje się, gdy odpowiedzi pacjenta są kro tkie 

lub gdy lekarz nie uzyskał informacji, kto re są niezbędne do postawie-

nia diagnozy, a takz e przy omawianiu problemo w trudnych i po zada-

niu pytan  otwartych (Czy mógłby Pan bliżej wyjaśnić...? Czy mógłby mi 

Pan coś bliżej powiedzieć na temat...?) A więc np. ws ro d strategii beha-

wioralnych realizowanych poprzez pros bę wskazane zostaną s rodki 

językowe realizowane w ramach działan  powitalnych, zachęty skiero-

wanej do pacjenta w celu zajęcia miejsca, zachęty do przedstawienia 

problemu oraz deklarowania przez lekarza zbadania pacjenta.  

Strategia konwersacyjna jest rozumiana jako s wiadomie kierowany 

przez nadawcę i odbiorcę spo jny ciąg akto w mowy, za pomocą kto re-

go interlokutorzy dąz ą do osiągnięcia akceptowanego celu komuni-

kacyjnego35. Chociaz  nie jestes my w stanie przewidziec  zachowan  

werbalnych, ani tez  działan , kto re one za sobą pociągają, moz emy 

wypracowac  pewne schematy działan  werbalnych i zachowan  i na ich 

podstawie prognozowac  stosowania strategii konwersacyjnych. Stra-

tegie te opierają się na ogo lnych zasadach: zasadzie kooperacji 

                                                 
35 A. Awdiejew, Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka” 

1991, nr 11, s. 8. 
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H. P. Grice’a36 w ramach kategorii ilos ci, jakos ci, stosunku i sposobu 

i zasadzie grzecznos ci. Zasada konwersacji: Wnoś swój wkład do kon-

wersacji tak, jak tego w danym jej stadium wymaga przyjęty cel czy kie-

runek wymiany słów, w której bierzesz udział37, opiera się na trzech 

maksymach: maksymie jakos ci (nie mo w tego, co uwaz asz za niepraw-

dziwe lub nieudowodnione); maksymie ilos ci (przekaz  tyle informacji, 

ile trzeba dla osiągnięcia celu); maksymie istotnos ci (mo w rzeczy 

związane z aktualnym przebiegiem rozmowy); maksymie sposobu 

(bądz  zrozumiały i taktowny wobec partnera, unikaj niejasnos ci i nie-

jednoznacznos ci)38. Analizując materiał badawczy, nalez y zwro cic  

uwagę, kiedy są łamane zasady konwersacji i jakie czynniki mają na to 

wpływ.  

W aktach modalnych wyraz ana jest pewnos c , stopien  przekonania 

o prawdopodobien stwie, wyraz ana nieokres lonos c  modalna, wątpli-

wos ci, przekonanie o wykluczeniu. Akty modalno-emotywne związa-

ne są z wyraz eniem nadziei oraz obawy. Waz ne miejsce zajmują w ko-

munikowaniu się lekarza z pacjentem akty mowy nakłaniające, nakła-

niająco-zobowiązujące oraz akty zobowiązania. Nalez ą one do akto w 

mowy zobowiązania. Celem badan  będzie wyznaczenie, przy pomocy 

jakich s rodko w językowych wyraz ana jest w komunikowaniu się 

lekarza z pacjentem pros ba, polecenie, z ądanie, proponowanie, rada, 

odradzanie, ostrzez enie, pozwolenie, odmowa polecenia, a więc akty 

mowy nakłaniające. Kolejną grupę będą stanowiły akty zobowiązania, 

tj. wyraz anie zamiaru podjęcia działania, obiecywanie, wyraz enie zgo-

dy na podjęcie działania oraz wyraz enie braku zgody na podjęcie dzia-

                                                 
36 H. P. Grice, Logic and Conversation, [w:] Syntax and Semantics. T. 3: Speech Acts, 

P. Cole, J. L. Morgan (red.), New York 1975, s. 41-58; tegoż, Logika a konwersacja, 
przekł. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 85-99; tegoż, Logika 
a konwersacja, przekł. B. Stanosz, [w:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, War-
szawa 1980, s. 91-114; tegoż, Presupposition and Conversational Implicature, [w:] 
Radical Pragmatics, P. Cole (red.), New York 1981, s. 183-198.  

37 H. P.  Grice, Logika a konwersacja… , s. 96.  
38 H. P. Grice Ne uważał tej listy za zamkniętą, gdyż uznawał reguły o charakterze 

estetycznym, społecznym i moralnym. 
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łania. Ostatnią grupę stanowią akty mowy nakłaniająco-zobowiązują-

ce, tj. groz ba oraz ostrzez enie. 

Z badan  pilotaz owych wynika, iz  pytania zamknięte zadawane 

przez lekarzy ro z nią się od pytan  zamkniętych pojawiających się 

w rozmowach potocznych. W rozmowach potocznych znacznie czę-

s ciej zadaje się pytania zamknięte, kto re miałyby sugerowac  odpowie-

dzi pozytywne. Pytania zamknięte zadawane przez lekarza dotyczą 

tego, co jest nie w porządku ze zdrowiem pacjenta, a zatem sugerują 

negatywną ocenę. Okazało się takz e, iz  – inaczej, niz  we wzorcowych 

dialogach lekarza z pacjentem – często stosowana jest kategoria nie-

okres lonos ci, pacjenci stosują zaimki nieokres lone oraz niedokon czo-

ne zdania (bo mnie / tutaj / tego / boli / tak mocno; takie coś / weszło 

mi w kolano/ nie mogę ruszyć nogą; brałam / brałam takie coś / no…). 

Często pojawia się kategoria depersonalizacji pacjenta (usiąść; oddy-

chać głęboko; tak / trzymać jeszcze / trzymać / nie wypuszczać). 

Poprzez analizę zgromadzonego materiału będzie moz na odpowie-

dziec , jak wyraz ane są akty mowy w komunikowaniu się lekarza z pa-

cjentem. Punktem wyjs cia będzie klasyfikacja materiału ze względu 

na typ strategii: informacyjno-weryfikacyjnej, aksjologiczno-emotyw-

nej oraz behawioralnej. W obrębie kaz dej strategii scharakteryzowane 

zostaną realizujące się w jej ramach akty mowy oraz wskazane zosta-

ną pojęciowe komponenty struktury, w kto rych występuje omawiany 

akt mowy. 

Analizując przebieg komunikacji lekarza z pacjentem zwro cona 

zostanie uwaga na uz ywanie specjalistycznego języka przez lekarza. 

Pacjent mając s wiadomos c , iz  nie zna języka specjalistycznego, moz e 

się obawiac , z e nie będzie mo gł w sposo b prawidłowy opisac  swoich 

objawo w, co powoduje kolejną obawę, iz  lekarz postawic  moz e błędną 

diagnozę. Zwro cona zostanie uwaga na ro z nice w sposobie przepro-

wadzania rozmowy lekarza rodzinnego z pacjentem, lekarza specja-

listy, lekarza rozmawiającego z dzieckiem, z pacjentem dorosłym czy 

pacjentem w podeszłym wieku. Sam sposo b przekazywania komuni-

katu o stanie zdrowia pacjenta ro z ni się w zalez nos ci od zawartos ci 
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tres ciowej komunikatu. Przekazywanie diagnozy grypy ro z ni się od 

przekazywania diagnozy nowotworu, sposo b przekazywania informa-

cji pacjentowi – kobiecie jest inny niz  pacjentowi – męz czyz nie, ro z ni 

się w zalez nos ci od obecnos ci lub braku obecnos ci oso b trzecich, np. 

studento w medycyny lub osoby towarzyszącej pacjentowi. Inaczej le-

karz będzie formułował komunikaty skierowane do pacjento w, kto -

rych widzi po raz pierwszy, a inaczej do znanych mu pacjento w. 

Zakończenie 

 R. E. Lankamp wymienia „język komunikacji lekarzy z pacjentami” 

ws ro d innych typo w „języka medycyny”, tj. języka kształcenia medycz-

nego, języka zawodu medycznego, języka dziennikarstwa medycznego 

i technicznego języka medycznego39. Komunikowanie się lekarza z pa-

cjentem nalez ałoby zatem umies cic  na szerszym tle „języka medycy-

ny”, ujmując takz e – w dalszej perspektywie – badania innych typo w 

„języka medycyny”40. Jes li natomiast wyniki badan  miałyby byc  prze-

łoz one na poprawę komunikacji lekarza z pacjentem, niezbędne by-

łyby badania interdyscyplinarne z lingwistyki, socjologii, psychologii 

i oczywis cie samej medycyny. Autor artykułu wyraz a jednak nadzieję, 

iz  proponowany projekt wskaz e prototypowe i mniej prototypowe, az  

do peryferyjnych, zachowania językowe w sytuacji komunikowania 

się lekarza z pacjentem. W początkowym okresie zainteresowania 

lingwistyki tym obszarem, zwracano uwagę na powtarzalnos c  i repro-

dukowalnos c  schematu organizacyjnego rozmowy lekarza z pacjen-

tem, a proponowany model interakcji nazywano idealnym41. Badanie 

realnych sytuacji komunikacyjnych z uwzględnieniem kategorii prag-

                                                 
39 R. E. Lankamp, Study on the Effect of Terminology of L2 Language Comprehen-

sion. Should Specialist Terms in Medical Texts be Avoided?, Amsterdam 1989, s. 21-22. 
40 Por. np. artykuł M. Górnicz, Odmienności formalno-funkcjonalne wykładników 

dyskursu asekuracyjnego w opisach wyników badań diagnostycznych w medycynie, 
„Komunikacja Specjalistyczna” 2009, nr 2, s. 93-98. 

41 P. ten Have, The consultation as a genre, [w:] Text ant Talk as Social Practice, 
B. Torode (red.) Dordrecht/Providence 1989, s. 115-135. 
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matycznych konstytuujących tę sytuację, doboru składniko w tres cio-

wych, ich językowej realizacji, tj. wskazania strategii konwersacyjnych 

z uwzględnieniem stosowanych akto w mowy, wskazałoby, na ile ten 

typ interakcji odbiega od przyjętej konwencji z cechami profesjonal-

nos ci i oficjalnos ci po stronie lekarza oraz przygotowaniem pacjenta 

do konsultacji.  

Wypadkowa koncepcji podstawowego wzoru rozmowy lekarza 

z  pacjentem, rodzajo w konsultacji lekarskich w ramach gatunku, 

(tj. wywiad i rozmowa potoczna, rozmowa terapeutyczna, rozmowa 

z klientem, opowiadanie o problemach, dyskusja), stosowanych stra-

tegii konwersacyjnych ze wskazaniem i charakterystyką stosowanych 

akto w mowy przez lekarza oraz pacjenta, z uwzględnieniem zmien-

nych wpływających na kształt konsultacji (wiek lekarza i pacjenta, 

płec , konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu oraz ze specjalistą, 

specjalizacja lekarza, częstos c  kontakto w, obecnos c  oso b trzecich pod-

czas rozmowy, faza konsultacji, miejsce konsultacji) ukształtuje obraz 

językowy komunikowania się lekarza z pacjentem w drugiej dekadzie 

XXI wieku i wskaz e warunki skutecznos ci tej komunikacji wpływające 

na proces leczenia. 
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Wespół w zespół, aby moc twórczą móc 

wzmóc, czyli o niełatwej sztuce budowania 

efektywnych zespołów 

Band together to step up our creative power – the difficult task 

of effective teams building 

Połączenie sił to początek,  
pozostanie razem to postęp, 

 wspólna praca to sukces 
 Henry Ford 

Streszczenie: 

Generowanie pomysłów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, sprawne 

działanie oraz elastyczność to siła pracy zespołowej. Skuteczny i twórczy 

zespół jest mieszanką świeżości i doświadczenia, swobody i dyscypliny, za-

bawy i profesjonalizmu, improwizacji i zadaniowości. Tworzą go ludzie, któ-

rzy widzą sens swoich działań, ufają sobie i swoim kompetencjom, w pełni 

angażują się, świadomi swoich ról. Zgrany i nakierowany na realizację celów 

zespół to dobra inwestycja firmy i klucz do sukcesu. 

Słowa kluczowe: budowanie zespołu, kreatywność, rola grupowa, komuni-

kacja, praca zespołowa, efektywność, zachowania zespołowe, proces gru-

powy, twórczy potencjał 

Abstract: 

Generating ideas, create innovative solutions, proficient operation and 

flexibility is the power of teamwork. Efficient and creative team is a blend of 
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freshness and experience the freedom and discipline, fun and professional-

ism, improvisation and task-oriented. It is composed of people who see the 

meaning of their actions, trust themselves and their competence, they fully 

engaged, being aware of their roles. Well-coordinated and targeted to 

achieve the objectives  team is a good investment of the company and the 

key to success. 

Keywords: team building, creativity, team role, communication, teamwork, 

efficiency team behavior, group process, the creative potential 

Wstęp 

Zaro wno w z yciu prywatnym jak i zawodowym komunikowanie się 

jest fundamentem wszelkich relacji. Sztuka skutecznego porozumie-

wania się oparta jest przede wszystkim na otwarciu się na drugiego 

człowieka. To w jaki sposo b jednostki komunikują się ze sobą ma 

wpływ nie tylko na jakos c  ich z ycia, ale takz e tworzenie poprawnych 

relacji na gruncie osobistym, zawodowym czy społecznym. Akt ko-

munikowania się jest narzędziem wspo łpracy, wywierania wpływu, 

kształtowania społeczen stwa czy postrzegania otaczającej rzeczywi-

stos ci, takz e tej organizacyjnej. Efektywne porozumiewanie się wpro-

wadza „ład organizacyjny strukturyzując działania, budując hierarchię 

władzy, wyznaczając cele i zadania, akceptując je lub nie, oceniając 

skutek, sposo b i czas ich realizacji”1. W związku z tym faktem, kluczo-

wym zadaniem staje się budowanie porozumienia pomiędzy uczest-

nikami. Chodzi o to, aby tworzyc  pomiędzy ludz mi mosty, a nie wzno-

sic  dzielące ich mury. Uwaz ne słuchanie i interpretowanie tres ci 

komunikato w staje się punktem wyjs cia dla wspo łpracy. To, co w lite-

raturze przedmiotu i praktyce okres la się mianem pracy zespołowej, 

czyli efektywna wymiana informacji, s wiadomos c  własnej roli i wyni-

kających z niej praw i obowiązko w, poczucie zbiorowego wspo łdzia-

                                                 
1 H. Czubasiewicz, Istota i rodzaje komunikacji w kształtowaniu zachowań odbior-

ców, [w:] Organizacja zachowań zespołowych, R. Rutka, P. Wróbel (red.), Warszawa 
2012, s. 117. 
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łania opartego na wzajemnym szacunku i wspo łodpowiedzialnos ci za 

proces decyzyjny, w efekcie staje się istotnym czynnikiem warunkują-

cym rozwo j kaz dej organizacji. Zespołowe wspo łdziałanie daje efekt 

synergii (wzajemne uzupełnianie się jednostek), uwalnia potencjał in-

telektualny jednostek, umoz liwia innowacyjne podejs cie do problemu, 

motywuje do dalszego działania, budując atmosferę zaufania w zespo-

le. Jednak aby komunikowanie przebiegało sprawnie, a wyznaczone 

cele zostały osiągnięte, niezbędne jest wyeliminowanie wszelkiego ro-

dzaju zakło cen  i trudnos ci (barier i szumów komunikacyjnych), kto re 

ograniczają przepływ informacji.  

Relacje interpersonalne i umiejętnos ci komunikacyjne bezpos red-

nio przekładają się na jakos c  i skutecznos c  działania zespołu. O jego 

sile decyduje sprawna wspo łpraca rozumiana jako „tworzenie we-

wnętrznych relacji, kto re ułatwiają odnalezienie pracownikom swoje-

go miejsca w zespole zgodnie z obowiązkami, jakie do nich nalez ą”2. 

Kaz da jednostka zaproszona do wspo łpracy w ramach zespołu wnosi 

do niego indywidualny bagaz  dos wiadczen , potencjał, wiedzę i umie-

jętnos ci, ale ro wniez  własne potrzeby, interesy i emocje. To co warun-

kuje dynamikę i skutecznos c  działania to przyjęcie okres lonych zacho-

wan . E. Markowska w konteks cie dynamiki wymienia trzy rodzaje za-

chowan : zachowania zadaniowe (pomagają ustalic  i realizowac  wspo l-

ny cel i zadania), zachowania zespołowe (spajają członko w, wpływają 

na poczucie przynalez nos ci do zespołu) oraz zachowania indywidu-

alne (niezaspokojone potrzeby indywidualne, kto re przeszkadzają 

w osiąganiu celo w)3. Kontrolowanie stopnia nasilenia ww. zachowan  

przekłada się bezpos rednio na poziom wspo łpracy lub rywalizacji. 

Utrzymanie optymalnych proporcji zachowan  zadaniowych i zespoło-

wych, przy jednoczesnej minimalizacji niepoz ądanych zachowan  indy-

widualnych, zwiększa wydajnos c  i efektywnos c  zespołu.  

                                                 
2 E. Markowska, Budowanie zespołu, [w:] Organizacja zachowań zespołowych, 

R. Rutka, P. Wróbel (red.), Warszawa 2012, s. 95. 
3 Por. ibid.  
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Razem znaczy skuteczniej 

Budowanie zespoło w w miejscach pracy staję się coraz bardziej 

popularnym zjawiskiem. Pojęcie pracy zespołowej stosowane jest jako 

niezwykle nos ne hasło, dobrze dobrany zespo ł staje się podstawą 

efektywnej wspo łpracy i dzielenia się dos wiadczeniem przy dąz eniu 

do realizacji celo w. Ro z nice pomiędzy grupą a zespołem wynikają 

z ich liczebnos ci, spo jnos ci, typu przywo dztwa oraz poziomu zaanga-

z owania. W literaturze przedmiotu zespo ł traktowany jest jako zbio r 

ograniczonej ilos ci oso b, systematycznie spotykających się, połączo-

nych wspo lnym celem, z jasno okres lonymi rolami i obowiązkami, 

przy czym cechuje je silna potrzeba wspo łpracy oraz poczucie więzi 

pomiędzy członkami. To co staje się kluczowym elementem pracy ze-

społowej to realna wspo łzalez nos c  zadan  i kompetencji, zbiorowa de-

cyzyjnos c  oraz ciągła, niezakło cona komunikacja. B. Koz usznik okres la 

mianem zespołu specyficzną, niewielką grupę społeczną, wewnętrz-

nie spo jną choc  ro z norodną pod względem składu osobowego, kie-

rującą się okres lonymi normami, kto re okres lają standardy zachowan  

i regulują relacje pomiędzy jej członkami. Podsumowując powyz sze 

definicje moz na przyjąc , iz  zespo ł jest typem grupy oso b, s cis le wspo ł-

pracujących ze sobą, s wiadomych odpowiedzialnos ci za podejmowane 

decyzje i działania (tak indywidualne jak i zbiorowe), wspo lnie poszu-

kujących dro g rozwiązan , kto rej miernikiem efektywnos ci staje się 

ocena wypracowanych osiągnięc . Charakterystyczną cechą zro wno-

waz onego zespołu jest fakt dzielenia się przywo dztwem, co w prak-

tyce oznacza dzielenie się obowiązkami lidera w zalez nos ci od  etapu 

pracy zespołu. Potencjał (indywidualne cechy, wiedza i umiejętnos ci) 

kaz dego z członko w zespołu moz e zostac  wykorzystany w trakcie 

pracy, dlatego tez  niezwykle istotna staje się s wiadomos c  i głębokie 

przekonanie, iz  zespo ł więcej zyska dzięki wspo łpracy aniz eli pracy 

indywidualnej4.  

                                                 
4 Ibid., s. 75. 
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Sukces wspo łczesnych organizacji w duz ej mierze zalez y od pracy 

zespołowej. O skutecznos ci wspo łpracy zespołu decyduje szereg czyn-

niko w, przy czym kluczowy okazuje się system zarządzania. Stanowi 

on s rodowisko, przestrzen  codziennos ci, w kto rej kaz dego dnia pra-

cownicy mają za zadanie odnalez c  się w przypisanych rolach. Ten sam 

system moz e byc  zaro wno z ro dłem synergii w zespole, jak i daleko 

posuniętego indywidualizmu (w negatywnym znaczeniu tego słowa). 

Skutecznie działający system zarządzania wyzwala w pracownikach 

chęc  wspo łdziałania, mobilizuje do dalszej aktywnos ci, poszukiwania 

rozwiązan , wyznaczania sobie celo w i pokonywania napotkanych ba-

rier. Zalez nos c  pomiędzy osobami zarządzającymi systemem, a funk-

cjonującymi w nim pracownikami, działa na zasadzie sprzęz enia 

zwrotnego. Zaro wno lider jak i członkowie zespołu wzajemnie od-

działują (w sposo b s wiadomy, jak i nies wiadomy) na swoje zachowa-

nia. Osobowos ciowe komponenty, motywacje, potrzeby czy system 

wartos ci determinują funkcjonowanie systemu. Wspo łczesny mena-

dz er kierujący zespołem pracowniko w, chcąc zrozumiec  procesy za-

chodzące wewnątrz struktury, musi posiadac  wiedzę na temat relacji 

interpersonalnych członko w zespołu, ich indywidualnych predyspo-

zycjach, zachowaniach, postawach i pełnionych rolach. Zespoły pro-

jektowe lub zadaniowe moz na znalez c  w prawie kaz dej instytucji, 

chociaz  sami menadz erowie mają problem z okres leniem czy mają do 

czynienia z zespołem czy raczej wspo łpracującą ze sobą grupę ludzi. 

Nie kaz da bowiem grupa jest zespołem i nie kaz dy zespo ł jest grupą.   

Zespo ł, jako zbiorowy autor osiągnięc , jest organizacją oparta na 

poczuciu jednos ci, spo jnos ci celu i misji. Praca zespołowa jest synoni-

mem wspo łpracy i zaangaz owania, partnerstwa, wsparcia i zaufania, 

wzajemnego uzupełniania swoich umiejętnos ci, eksperymentowania 

i nieszablonowego podejs cia do zadania. Jest ciągłym poszukiwaniem 

złotego s rodka, kompromiso w między indywidualnymi działaniami, 

a oczekiwaniami grupy. Ken Blanchard okres la proces budowania ze-

społu jako „podro z  – moz liwy do przewidzenia proces przekształcania 
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się zbioru indywidualnos ci w dobrze funkcjonujący system”5. Posiada-

nie w organizacji zespołu jest z ro dłem two rczych rozwiązan , elemen-

tem zacies niającym więzi, integrującym i mobilizującym do działania. 

Praca zespołowa dodaje energii, pozwala na uruchomienie potencjału 

drzemiącego w kaz dym człowieku, dając mu moz liwos c  rozwinięcia 

skrzydeł, sprawdzenia się w nowych rolach, stawienia czoła nowym 

wyzwaniom. Efektywny zespo ł widzi sens tego co robi, wierzy, z e 

warto cos  robic  razem, z e potrafi i chce działac , z e zalez y cos  od niego, 

elastycznie podchodzi do wyznaczonych zadan , uczy się na błędach, 

stale się rozwija. Jest przekuciem indywidualnego „Ja” w  efektywne 

„My”, w oparciu o wartos ci takie jak jednos c , spo jnos c , tolerancja, 

partnerstwo, otwartos c , zaufanie czy zaangaz owanie. W ten sposo b 

wspo lnie budowany jest wizerunek firmy – organizacji opartej na 

przyjaz ni. Członkowie zespołu nie tylko uczą się patrzec  w jednym 

kierunku i w jednej przestrzeni, łączy ich więz  i poczucie, z e tworzą 

cos  nowego. Wraz z dojrzewaniem zespołu kształtuje się jego zbio-

rowa toz samos c . Wyraz a się ona w skłonnos ci do działania, dzielenia 

się informacjami, podejmowanie wspo lnie decyzji, przedkładanie in-

teresu grupy ponad własne ambicje.  

Uskrzydlony pracownik i jego bezcenny bagaż osobowości  

Kaz dy jednostka wnosi do zespołu cos  niepowtarzalnego i two rcze-

go – bezcenny bagaz  swojej osobowos ci (kompetencje, dos wiadczenie, 

temperament, postawy, mentalnos c , potrzeby). Paradoks polega na 

tym, z e mozaika osobowos ci moz e byc  ro wnie kreatywna, jak i de-

strukcyjna. Ro z norodnos c  temperamento w, generowanie nieszablono-

wych pomysło w, odmienne perspektywy i indywidualne predyspozy-

cje umiejętnie połączone mogą przynies c  innowacyjne rozwiązania, 

nieskoordynowane mogą prowadzic  do konflikto w i stereotypowego 

mys lenia (mys lenia grupowego). Praca w grupie jest wspo łtworze-

niem nowej rzeczywistos ci, uczy ludzi odpowiedzialnos ci, profesjo-

                                                 
5 http://przywodztwo.home.pl/przywodztwo-w-biznesie/inspiracje/cytaty/ 
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nalizmu, stawiania sobie nowych wyzwan . Jest szansą na zdobycie no-

wych dos wiadczen , uruchomienie nowych form aktywnos ci, odcho-

dzenie od schematycznego sposobu mys lenia. Proces grupowy zaczy-

na się w momencie, gdy kilkoro ludzi spotyka się w tym samym 

miejscu, bo łączy ich wspo lny cel (etap formowania grupy). Gra zespo-

łowa opiera się na zasadzie synergii – uzupełnianiu się. Wraz z upły-

wem czasu buduje się zadowolenie, atmosferę, zaufanie i wzajemny 

szacunek.  

Razem moz na stworzyc  wielkie rzeczy. Waz ne, by dopasowac  rolę 

do predyspozycji osobistych członka grupy,  aby odpowiedni człowiek 

znalazł się na włas ciwym miejscu. O wydajnym zespole moz na mo wic  

w momencie, gdy zachowana zostaje ro wnowaga wszystkich ro l. War-

to miec  w nim zaro wno praktycznego organizatora, naturalnego lide-

ra, jak i człowieka akcji, siewcę pomysło w, człowieka kontakto w, sę-

dziego, człowieka grupy, perfekcjonistę czy specjalistę6. Interakcje są 

sposobem uczenia się nowych ro l, przyswajania umiejętnos ci grupo-

wych, dlatego istotną cechą jest elastycznos c , aby w sytuacjach trud-

nych przyjąc  na siebie pewien zakres obowiązko w. Włas ciwy dobo r 

członko w zespołu sprawia, z e ludzie podchodzą z entuzjazmem do za-

dan . Znajomos c  swoich mocnych i słabych stron pozwala na skoordy-

nowanie działan , skuteczne porozumienie i rozwiązanie problemo w. 

Zespo ł to mikroorganizm i aby dobrze działał wszystkie elementy 

muszą wspo łgrac  ze sobą.   

Praca zespołowa wymaga poszukiwania kompromiso w między 

indywidualnymi działaniami a wymaganiami gry zespołowej. Nie wy-

starczy stworzyc  warunko w wspo łpracy, aby pracownicy potrafili 

efektywnie działac , trzeba ich takz e odpowiednio zmotywowac . Za-

ro wno motywowanie do działania, jak i sama motywacja, jest istotna 

                                                 
6 Por.: R. M. Belbin, Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008; B. Rzepka, Efektywna 

komunikacja w zespole, Warszawa 2012; A. Kozak, Proces grupowy. Poradnik dla 
trenerów, nauczycieli i wykładowców, Gliwice 2010; K. Blanchard, Jednominutowy 
menadżer buduje wydajne zespoły, Warszawa 2010. 
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tak dla pracownika jak i przełoz onego7. Odpowiednie bodz ce mogą 

zwiększyc  wydajnos c  pracy i sprawic , z e pracownik z ochotą będzie 

realizował zadania oraz będzie identyfikował się z miejscem pracy. 

Nie wystarczy juz  podniesienie wynagrodzenia, trzeba znac  potrzeby 

pracownika i w miarę moz liwos ci wychodzic  im naprzeciw. Ws ro d 

bodz co w motywujących znajdują się: środki zachęty (płace, nagrody, 

pochwały, bonusy), środki przymusu (kary, s cisłe przestrzeganie pro-

cedur, system monitoringu pracy) oraz środki perswazji (informacje 

o celach, misji, wymaganiach przełoz onego, uczestnictwo w ustalaniu 

celo w czy w zarządzaniu)8. Proces motywowania w zalez nos ci od 

zalez nos ci od zmieniającej się sytuacji przechodzi kolejne etapy, od 

okres lenia celu pracy, zadan , kryterio w oceny realizacji zadan , przez 

poznanie celo w i oczekiwan  pracowniko w, dobranie włas ciwych 

bodz co w motywujących, zastosowania elemento w motywowania do 

pracy, obserwację i analizę postępo w oraz zachowan  pracowniko w, az  

po sporządzenie oceny okresowej skutecznos ci systemu motywacyj-

nego. Zmotywowanie pracownika jest toz same z „uskrzydleniem” go, 

wyzwolenie w nim chęci zmiany, zaangaz owania, pozytywnego mys le-

nia, chęci dzielenia się swoimi pomysłami oraz dos wiadczeniem z in-

nymi. Chcąc stworzyc  two rczy zespo ł trzeba pamiętac , z e jego człon-

kowie muszą miec  włas ciwą atmosferę, czuc  wsparcie i akceptację 

przełoz onego, miec  satysfakcję z tego, co robią i czuc  się częs cią ze-

społu oraz organizacji.  

Budowanie twórczego zespołu wymaga pełnej mobilizacji i zaan-

gażowania pracowników oraz menadżerów. Warto pamiętać zatem, iż 

są to działania długofalowe, do których potrzebny jest czas, energia 

i inwestowanie w rozwój pracowników.  W perspektywie czasu praca 

zespołowa podnosi wydajność pracowników, usprawnia przepływ in-

                                                 
7 Aby skutecznie motywować pracownika, należy znać różnice między motywo-

waniem a motywacją. O ile motywacja to gotowość pracownika do realizacji celów 
i zadań, o tyle motywowanie jest procesem aktywizacji pracownika, obudzenie w nim 
twórczego potencjału i chęci do działania. 

8 Szerzej na temat motywacji w publikacji: J. Adair, Anatomia biznesu. Motywacja, 
Warszawa 2010. 
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formacji, uelastycznia metodę podziału obowiązków, uczy jednostkę 

odpowiedzialności za powierzone zadania i zachęca do dzielenia się 

pomysłami. Efektywny podział pracy w ramach kooperacji dodatko-

wo redukuje schematyczny sposób myślenia w kategoriach „nasze-

wasze”. O zasadności i korzyściach posiadania w swojej organizacji 

zespołów świadczy fakt, iż w miejscach, gdzie funkcjonują one z po-

wodzeniem, panuje przekonanie (zarówno wśród pracodawców, jak 

i pracowników), iż połączenie umiejętności pozwala przeanalizować 

więcej informacji, wypracować skuteczniejsze rozwiązania, a decyzje 

podejmowane zbiorowo są łatwiejsze do zaakceptowania przez jed-

nostkę. Zespołowe współdziałanie daje członkom poczucie identyfi-

kacji z firmą i projektami, przyczyniając się do wspólnego budowania 

wizerunku firmy. 

Niekiedy praca w zespole może sprawiać wrażenie chaotycznej 

i wymykającej się spod kontroli, dlatego wymaga elastycznego i krea-

tywnego podejścia do zadań, modyfikowania przyjmowanych ról ze-

społowych w zależności od etapu prac. Niedopasowanie członków 

zespołu może rodzić konflikty i napięcia, dlatego tak ważnym elemen-

tem jest wzajemne zaufanie i wsparcie. Pozytywne myślenie i atmos-

fera w miejscu pracy, porozumienie i gotowość do zmian, zarówno 

pracowników jak i menadżerów, podnosi nie tylko wydajność organi-

zacji, ale sprawia, że zespół pracuje z większą ochotą i silniej angażuje 

się w wykonywane zadania. Zespół jest mikroorganizmem, w którym 

sprawne działanie wszystkich osób gwarantuje sukces. Znajomość 

możliwości i słabości zespołu oraz metod tworzenia wydajnego ze-

społu pozwala na koordynowanie działań, skuteczną komunikację 

i rozwiązywanie problemów na bieżąco. Zgrany i nakierowany na rea-

lizację wyznaczonych celów zespół to dobra inwestycja firmy.  

Budowanie, rozwijanie i zarządzanie kreatywnymi, efektywnymi 

zespołami to nie lada wyzwanie dla menadz ero w. W wielu miejscach 

pracy funkcjonują raczej grupy pracownicze aniz eli zespoły, jednak 

widac  realną potrzebę tworzenia form bardziej dojrzałych, opartych 

na pracy zespołowej. Podejmowanie trudu stworzenia dojrzałego 
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i skutecznie działającego zespołu wiąz e się ze zmianami jakie zacho-

dzą w przedsiębiorstwach. Pomimo, iz  w praktyce  często pro by two-

rzenia zespołu nie przynoszą oczekiwanych efekto w, jest to forma 

intensywnie rozwijająca się. Wiele spos ro d organizacji stara się pod-

kres lac  wagę wspo łpracy i potrzebę wykorzystania indywidualnego 

potencjału pracowniko w, aby uzyskac  zamierzone cele. Uzasadnie-

niem tezy o potrzebie posiadania w swojej organizacji zespołu jest 

fakt, iz  dzięki niemu członkowie aktywniej partycypują w działaniach. 

Funkcjonowanie w strukturze zespołu stwarza członkom moz liwos c  

uczenia się. O efektywnos ci i sukcesie zespołu decydują czynniki ze-

wnętrzne (miejsce zespołu w strukturze, dostęp do zasobo w, doszka-

lanie pracowniko w, obowiązujące normy i przepisy) oraz wewnętrzne 

(dobrze dobrany skład zespołu, jasny podział obowiązko w, rodzaj 

przywo dztwa czy zakres odpowiedzialnos ci). Reasumując, społeczne, 

psychologiczne oraz moralne czynniki korzystnie wpływają na gene-

rowanie nowych, oddolnych inicjatyw, dając pracownikom poczucie 

satysfakcji. 

W procesie tworzenia zespołu bierze się pod uwagę trzy aspekty: 

potrzebę zrealizowania okres lonego zadania, potrzebę satysfakcji 

z pracy jego członko w oraz stworzenia atmosfery i warunko w dla pra-

cy zespołowej. Skład zespołu dobiera się pod kątem okres lonych 

zadan , z uwzględnieniem nie tylko kompetencji zawodowych czy 

indywidualnych predyspozycji przyszłych członko w, ale takz e umie-

jętnos ci wspo łdziałania. Efektywny zespo ł to taki, kto ry w swoich 

szeregach ma osoby, posiadające wiedzę i umiejętnos ci techniczne, 

potrafią racjonalnie analizowac  problemy, ponadto są kreatywne, zde-

terminowane do działania, zdolne do generowania innowacyjnych 

rozwiązan . Ro wnoczes nie potrafią budowac  relacje wewnątrzgru-

powe, wychodzic  naprzeciw oczekiwaniom i motywowac  innych do 

aktywnego angaz owania się w pracę zespołową.   
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W świadomym zespole twórczy duch  

Kreatywnos c  to zdolnos c  ludzi do generowania pomysło w, tworze-

nia innowacyjnych rozwiązan . To aktywna postawa wobec problemo w 

z ycia prywatnego i zawodowego, gotowos c  do zmian, elastycznos c  

i ciekawos c  s wiata oraz ludzi. Budowanie i posiadanie kreatywnego 

zespołu jest niezbędnym warunkiem adaptacji do zmieniającej się 

rzeczywistos ci, potrafi on elastycznie dopasowac  się do potrzeb rynku 

i otoczenia, przez co odnosi lepsze wyniki. Innowacyjnos c  zespołu to 

gwarant bycia atrakcyjnym i nowoczesnym na rynku. Sztuką jest po-

łączenie eksperymentowania przy jednoczesnym utrzymaniu najwyz -

szych standardo w i procedur. Kreatywny zespo ł jest w stanie wykonac  

tę samą pracę szybciej, lepiej, wykorzystując kaz dą sytuację dla po-

trzeb zadania. Ro z norodnos c  mys li i punkto w widzenia chroni przed 

schematycznym mys leniem, daje moz liwos c  rozwinięcia dobrych po-

mysło w.  

Tworzenie efektywnego i twórczego zespołu (kierującego się jedną 

spójną wizją i jasno wyznaczonymi celami) z osób o odmiennych po-

stawach, przekonaniach, przyzwyczajeniach i charakterach, z indywi-

dualnym bagażem doświadczeń jest zadaniem bardzo trudnym i wy-

magającym od kreatora (menadżera) niezwykłej elastyczności i znajo-

mości specyfiki zadania. Musi on zdawać sobie sprawę z faktu, iż siła 

zespołu nie jest siłą indywidualną jednostek, to synergia, która wa-

runkuje sukces, tworząc nową jakość pracy. Uzupełnianie się predys-

pozycji i umiejętności poszczególnych członków zespołu, odnalezie-

nie się we własnej roli w grupie, pozwala na rozwój zespołu jako 

całości, jak również indywidualny każdego jej członka z osobna. Do-

pasowanie ról stanowi nie tylko siłę i atut zespołu, ale także jest źró-

dłem samozadowolenia i satysfakcji jednostek ze współpracy. Klu-

czowym wyzwaniem każdego zespołu jest wypracowanie złotego 

środka pomiędzy indywidualną satysfakcją a osiąganymi sukcesami9.  

                                                 
9 Więcej informacji na temat budowania zespołu w publikacji: B. Kowalczyk, 

P. Jordan, Budowanie zespołu, Warszawa 2001. 
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Kreatywny i wydajny zespół jest zbiorem twórczych osób, kompe-

tentnych, wierzących we własne możliwości, pozbawionych uprze-

dzeń, zdolnych do szerszego spojrzenia na problem i wypracowania 

alternatywnych rozwiązań. Istotną kwestią w funkcjonowaniu ze-

społu jest jego wewnętrzna spójność, „stan, gdy występują silne więzi 

społeczne między członkami zespołu, maja poczucie bycia zespołem 

i realizują cele zgodnie z akceptowanymi w grupie wzorami, standar-

dami, normami”10. Czynnikami integrującymi zespół jest jego skład 

(wielkość, predyspozycje i dopasowanie członków), środowisko pracy 

(warunki fizyczne, charakter zadań, komunikacja, technologie), czyn-

niki organizacyjne (styl zarządzania, typ przywództwa, polityka orga-

nizacji) oraz etap rozwoju i stopień dojrzałości zespołu. Przyczyn bra-

ku sukcesów w zespole można dopatrywać się w: ograniczonej auto-

nomii zespołu (niedopasowanie struktur organizacyjnych do nowych 

wyzwań generuje sytuacje konfliktogenne we wzajemnych relacjach 

pomiędzy komórkami w strukturze instytucji), negatywnej rywalizacji 

pomiędzy zespołami (przepływ informacji celowo jest zbyt wolny, 

a bariery komunikacyjne są tak duże, że realizacja zadań jest odkłada-

na lub opóźniana), myśleniu grupowym (wiąże się z wyizolowaniem 

zespołu, chęć przyłączenia się do niego podyktowana jest chęcią zy-

sku, prestiżem, członkowie czują się zagrożeni, nie potrafią podjąć de-

cyzji), podejmowaniu ryzykownych decyzji czy społecznym próżniac-

twie (zmniejszenie indywidualnej efektywności ze względu na fakt, iż 

rozliczany jest zespół jako całość)11. 

Mądrze i odpowiedzialnie kierowany zespół z czasem dojrzewa, 

podobnie jak normują się wzajemne relacje jego członków. Podsta-

wowym zadaniem, jakiemu musi sprostać menadżer, jest pogodzenie 

(czasem rozbieżnych) oczekiwań, potrzeb i doświadczeń członków 

zespołu, dookreślenie nie tylko ról grupowych, ale także struktury, 

wzajemnych relacji i obowiązujących wszystkich członków zasad. 

Ścierające się ze odmienne poglądy i osobowości, na etapie tworzenia 

                                                 
10 E. Markowska, Budowanie zespołu..., op. cit., s. 102. 
11 Ibid. 
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zespołu, generują niejednokrotnie sytuacje konfliktogenne. Niekon-

trolowane konflikty stają się w perspektywie czasu źródłem słabości 

organizacji. Aby im przeciwdziałać i rozładowywać narastające we-

wnątrzzespołowe napięcia kluczowe staje się wypracowanie systemu 

skutecznego rozwiązywania problemów. Jednym z rozwiązań jest in-

formacja zwrotna (z ang. feedback), która „umożliwia wykorzystanie 

reakcji innych osób jako lustra, w którym możemy się bliżej przyjrzeć 

naszym działaniom (…) zwiększa ona świadomość poszczególnych 

członków zespołu co do tego, jak ich działania są odbierane przez 

innych”12. Wzajemny szacunek i zaufanie, zdrowe relacje i otwartość 

na dialog stają się punktem wyjścia dla konstruktywnych rozwiązań, 

a nie zarzewiem kolejnych konfliktów. Odzew musi być rzeczową, rze-

telną oceną sytuacji, a nie odzwierciedleniem indywidualnych sym-

patii czy antypatii członków zespołu. Tam, gdzie brakuje otwartości, 

chowane urazy są jak otwierające się rany. Utrudniają normalne 

funkcjonowanie i działanie zespołu, co więcej negatywne emocje przy-

bierają na sile, aby wybuchnąć w najmniej oczekiwanym memencie.  

W rzeczywistości konflikt nie musi oznaczać destabilizacji i walki. 

Właściwie skanalizowany może stać się życiodajnym źródłem kon-

struktywnej krytyki. Wyjaśnienie nieporozumień, dogłębna analiza 

problemu, wprowadzenie zmian w efekcie może okazać się zbawien-

ny dla realizacji celów. Wyeliminowanie problemów komunikacyj-

nych (takich jak chaos informacyjny, brak przejrzystych kryteriów 

podziału obowiązków, niespójność celów, niekonsekwencja, niedopa-

sowanie osobowościowe w zespole czy pewne deficyty komunikacyj-

ne) pozwala na sprawne funkcjonowanie zespołu i zapewnia zdrowe 

relacje pomiędzy jego członkami. Twórcze grupy posiadają paradok-

salne cechy tj.: świeżość i doświadczenie, swobodę i dyscyplinę, zaba-

wę i profesjonalizm, improwizację i planowanie. Swoboda w realizacji 

zadań musi być przyznawana z rozwagą, w granicach zdrowego roz-

sądku, zmiany powinny być wprowadzane w określonych obszarach, 

                                                 
12 B. Kowalczyk, P. Jordan, Budowanie zespołu, op. cit., s. 10. 



Magdalena Maria Urlińska – Wespół w zespół... 

– 117 – 

monitorowane, analizowane w kontekście całego systemu, tak by 

przewidywać i przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom działań. 

Zespół działa jak jeden mechanizm, zatem efekty działań jednostki 

przekładają się na rezultaty pracy całego zespołu, dlatego tak waż-

nym elementem jest atmosfera, oparta na wzajemnej akceptacji, tole-

rancji i zaangażowaniu.  

Sukces zespołu zależy w dużej mierze od lidera, który posiada 

umiejętność skupienia uwagi i skanalizowania entuzjazmu członków 

zespołu, w taki sposób, aby każdy z nich potrafił odnaleźć swoje miej-

sce, identyfikował się z grupą, współdziałał wraz z innymi, a nie kon-

kurował. Poczucie odpowiedzialności, wspólnej misji zespołu, jasno 

określone cele i przejrzyste oczekiwania względem własnej roli 

w grupie, stają się niezwykle istotnymi elementami budowania nie 

tylko poprawnych relacji, ale w dalszej perspektywie efektywnego ze-

społu. Wydajne zespoły znacznie lepiej pracują aniżeli samodzielne 

jednostki. Zaangażowanie w działania większej liczby uczestników, 

pod czujnym okiem lidera,  pozwala dostrzec szersze spektrum pro-

blemu i wypracować optymalne rozwiązania. Efektywnie pracujące 

zespoły potrafią dokonywać trafniejszych decyzji, chętniej podejmują 

ryzyko, stawiają sobie bardziej ambitne cele, dzielą się spostrzeże-

niami. Wzajemne wsparcie członków zespołu wyzwala w jednostkach 

kreatywność, mobilizuje do dalszego działania, przyczyniając się jed-

nocześnie do rozwijania ich indywidualnych umiejętności. Bycie czę-

ścią zespołu to niezwykła przygoda, dzięki której ludzie mają szansę 

rozwinąć się i odkryć swój potencjał. Otwarta komunikacja wraz 

z konstruktywną krytyką scala zespół, daje jego członkom poczucie 

dumy z bycia jego częścią.  

Zakończenie 

Budowanie two rczego zespołu wymaga pełnej mobilizacji i zaanga-

z owania pracowniko w oraz menadz ero w. Warto pamiętac  zatem, iz  są 

to działania długofalowe, do kto rych potrzebny jest czas, energia i in-
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westowanie w rozwo j pracowniko w. Generowania pomysło w, tworze-

nia innowacyjnych rozwiązan , sprawniejsze i wydajniejsze działania, 

elastycznos c  i nieszablonowos c  to niekwestionowana siła pracy ze-

społowej. Skuteczny i two rczy zespo ł jest mieszanką s wiez os ci i do-

s wiadczenia, swobody i dyscypliny, zabawy i profesjonalizmu, impro-

wizacji i zadaniowos ci. Tworzą go ludzie, kto rzy widzą sens swoich 

działan , ufają sobie i swoim kompetencjom, w pełni angaz ują się, wza-

jemnie motywują, s wiadomi swoich ro l i powierzonych im obowiąz-

ko w, osoby otwarte na nowe pomysły, kto re w konstruktywnej kry-

tyce i s cieraniu się opinii nie widzą zagroz enia, ale szansę na nowe 

spojrzenie i wyjs cie poza utarte schematy. Zgrany i nakierowany na 

realizację celo w zespo ł to dobra inwestycja firmy i klucz do sukcesu. 

Two rczy potencjał ukryty jest w kaz dym z nas, wystarczy tylko dac  

mu szansę, aby się uaktywnił. 
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Rehabilitacja zawodowa w warsztatach 

terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji 

zawodowej – realizacja czy jej brak? 

Vocational rehabilitation in occupational therapy workshops 

and vocational development centres – implementation or its 

absence? 

Streszczenie: 

Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach 

w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) lub praca w zakładzie aktywności za-

wodowej (ZAZ) ma na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Zada-

niem wyżej wymienionych placówek, oprócz realizacji procesu rehabilitacji 

społecznej, czyli przysposobienia do pełnienia ról społecznych, pobudzania 

aktywności społecznej i współpracy z innymi ludźmi, jest prowadzenie reha-

bilitacji zawodowej, która umożliwia nabycie umiejętności związanych z wy-

konywanym zawodem lub pracą. Zawarte w prezentowanym artykule zagad-

nienia dotyczą specyfiki sposobów i skuteczności realizacji rehabilitacji za-

wodowej w warsztacie terapii zajęciowej i zakładzie aktywności zawodowej. 

Słowa kluczowe: rehabilitacja zawodowa, warsztat terapii zajęciowej, za-

kład aktywności zawodowej, niepełnosprawność intelektualna  

Abstract: 

The aim of participation of people with intellectual disabilities in activi-

ties in an occupational therapy workshop (OTW) or work in a vocational de-
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velopment centre (VDC) is preparing them to enter in the labour market. 

Apart from implementing the process of social rehabilitation, that is prepara-

tion for fulfilling social roles, stimulation of a social activity and cooperation 

with other people, the task of the above-mentioned institutions is to conduct 

a vocational rehabilitation which enables people with intellectual disabilities 

to acquire skills related to their occupation or job. Issues contained in this 

article concern the specificity of manners and the effectiveness of the imple-

mentation of vocational rehabilitation in the vocational therapy workshop 

and vocational activation centre. 

Keywords: vocational rehabilitation, occupational therapy workshop, voca-

tional development centre, intellectual disability 

Wprowadzenie 

Uczestnictwo osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną w zaję-

ciach w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) lub praca w zakładzie ak-

tywnos ci zawodowej (ZAZ) stanowi etap przejs ciowy, kto ry ma przy-

gotowywac  jednostkę do zatrudnienia na chronionym lub otwartym 

rynku pracy. Katarzyna C wirynkało pisze, z e „osiągnięcie tego celu 

prowadzic  będzie ku pełniejszej integracji zawodowej i społecznej”1. 

Do jednego z celo w tych instytucji nalez y aktywizacja zawodowa oso b 

z niepełnosprawnos cią. Obie placo wki realizują w większym stopniu 

proces rehabilitacji społecznej, kto ry stanowi przygotowanie do peł-

nienia ro l społecznych, wspo łpracę z innymi ludz mi czy kształtowanie 

zaradnos ci osobistej i pobudzanie aktywnos ci społecznej. Posiadanie 

umiejętnos ci społecznych jest niezbędne do wypełniania ro l zawodo-

wych, jednak konieczne jest takz e posiadanie umiejętnos ci związanych 

bezpos rednio z wykonywanym zawodem lub pracą. W artykule autor 

zwraca uwagę na fakt, z e w zakładach aktywnos ci zawodowej proces 

rehabilitacji zawodowej nie jest w pełni realizowany, zas  w warszta-

tach terapii zajęciowej ten rodzaj rehabilitacji nie występuje. 

                                                 
1 K. Ćwirynkało, Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Reha-

bilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, K. Ćwirynkało, 
C. Kosakowski (red.), Toruń 2012, s. 236. 
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Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną 

Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku „niepeł-

nosprawnymi są osoby, kto rych stan fizyczny, psychiczny lub umysło-

wy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądz  uniemoz liwia wy-

pełnianie ro l społecznych, a w szczego lnos ci ogranicza zdolnos ci do 

wykonywania pracy zawodowej” (Dz. U. Nr 123, poz. 776). Definicja 

konkretnie wskazuje na aspekt zatrudnienia oso b z niepełnosprawno-

s cią, co jest kluczowym zagadnieniem w artykule. Najnowszą definicję 

niepełnosprawnos ci intelektualnej z roku 2015 prezentuje publikacja 

pod redakcją naukową wydania polskiego Piotra Gałeckiego i Łukasza 

S więcickiego „Kryteria Diagnostyczne z DSM-5 Desk Reference”2. 

Według powyz szego z ro dła „niepełnosprawnos c  intelektualna jest 

zaburzeniem rozpoczynającym się w okresie rozwoju i obejmuje defi-

cyty zaro wno w zakresie funkcjonowania intelektualnego, jak i adap-

tacyjnego w obszarach dotyczących rozumienia pojęc , funkcjonowa-

nia społecznego oraz w dziedzinach praktycznych”3. Deficyty wskaza-

ne w definicji nie są toz same z biernos cią zawodową oso b z niepełno-

sprawnos cią intelektualną. Sfery te mogą byc  zaburzone, ale dzięki 

wsparciu innych oso b lub instytucji wcale nie muszą wykluczac  z ryn-

ku pracy. Poniz sza tabela przedstawia moz liwos ci i predyspozycje 

oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu lekkim, umiar-

kowanym i znacznym podczas podejmowania aktywnos ci zawodowej. 

Celowo pominięto głęboki stopien  niepełnosprawnos ci intelektualnej. 

Osoby z tym rodzajem i stopniem niepełnosprawnos ci nie są uczestni-

kami warsztato w terapii zajęciowej, ani zakłado w aktywnos ci zawo-

dowej. 

                                                 
2 P. Gałecki, Ł. Święcicki, Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Reference, Wrocław 

2015. 
3 Ibid., s. 15. 
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Tabela. 1. Możliwości i predyspozycje osoby z niepełnosprawnością intelek-

tualną w podejmowaniu aktywności zawodowej 

 
MOŻLIWOŚCI I PREDYSPOZYCJE OSOBY 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (NI) 
W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

LEKKI  
stopień NI 

Dorośli mogą znaleźć zatrudnienie, które nie wymaga 
szczególnych umiejętności konceptualnych, czyli m.in. 
umiejętności planowania, tworzenia strategii, ustalania 
priorytetów, posługiwania się pieniędzmi. Często osoby 
wymagają pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej nauki 
zawodu i aktywności zawodowej. 

UMIARKOWANY 
stopień NI 

Dorośli potrzebują pomocy we wszystkich czynnościach 
zawodowych, które wymagają wysokiego poziomu 
umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, rozumienie 
pojęć czasu i pieniądza). Mogą znaleźć zatrudnienie 
wymagające niskich umiejętności ze sfery pojęciowej 
jedynie przy wsparciu współpracowników i osób kon-
trolujących. W pracy zawodowej pracownikom potrzebne 
jest wsparcie w zakresie komunikacji i umiejętności 
społecznych w celu osiągnięcia sukcesu.  

ZNACZNY  
stopień NI 

Dorośli rzadko podejmują decyzje, w tym zawodowe. Ich 
umiejętności ze sfery pojęciowej są znacznie ograniczone, 
co często uniemożliwia wykonywanie pracy. Mogą nabyć 
te umiejętności, jednak wymagają długotrwałego uczenia 
się i ciągłego wsparcia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Gałecki, Ł. Święcicki, Kryteria 

diagnostyczne z DSM-5. Desk Reference, Wrocław 2015, s. 17-19. 

Z tabeli wynika, z e zatrudnienie mogą najczęs ciej podejmowac  

osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnos ci inte-

lektualnej. Natomiast osoby ze znacznym stopniem są rzadziej zatrud-

niane. Osoby z głębokim stopniem w ogo le nie podejmują aktywnos ci 

zawodowej. Maciej Zegarek reasumuje, z e „moz liwos ci zatrudnienia 

oso b niepełnosprawnych determinowane są przez orzeczony stopien  

niepełnosprawnos ci bezpos rednio związany z rodzajem niepełno-

sprawnos ci i zakresem ograniczen  wynikających z dysfunkcji organi-
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zmu, a takz e przez rodzaj i poziom posiadanych kwalifikacji i stopien  

osobistej aktywnos ci w poszukiwaniu pracy4. Dla lekkiego, umiarko-

wanego i znacznego stopnia niepełnosprawnos ci intelektualnej prze-

widuje się realizację procesu rehabilitacji zawodowej, dzięki kto rej 

kształtowane są umiejętnos ci zawodowe, umoz liwiające zatrudnienie. 

Osoby z głębokim stopniem niepełnosprawnos ci intelektualnej nie 

podlegają temu procesowi. Według M. Zegarka moz e to byc  zatrudnie-

nie na otwartym rynku pracy dla oso b z lekkim stopniem niepełno-

sprawnos ci, w warunkach pracy chronionej dla oso b z umiarkowanym 

bądz  znacznym stopniem niepełnosprawnos ci i w zakładach aktyw-

nos ci zawodowej dla oso b ze znacznym stopniem niepełnosprawnos ci 

lub umiarkowanym ze wspo łwystępującymi zaburzeniami, np. autyz-

mem5. Zanim jednak osoba z niepełnosprawnos cią podejmie pracę, 

ma moz liwos c  uczestnictwa w zajęciach w warsztacie terapii zajęcio-

wej, gdzie kształtowane są jej umiejętnos ci społeczne i zawodowe nie-

zbędne w pracy. 

Rehabilitacja zawodowa 

Zdaniem Marcina Garbata rehabilitacja zawodowa umoz liwia po-

wro t do czynnej działalnos ci osoby z niepełnosprawnos cią, kto ra tę 

zdolnos c  utraciła lub jej nie posiadała6. Celem rehabilitacji zawodowej 

według Międzynarodowej Organizacji Pracy jest umoz liwienie osobie 

z niepełnosprawnos cią uzyskanie pracy, utrzymanie jej i awans, dzięki 

udzielaniu podmiotowi usług poradnictwa zawodowego, szkolenia za-

                                                 
4 M. Zegarek, Rola doradcy zawodowego w procesie rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, [w:] A. Kalbarczyk, B. Ławniczak, G. Magnuszewska-Otulak, 
M. Zegarek, Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, Wyd. MPiPS, War-
szawa 2009, s. 139. 

5 Ibid., s. 140. 
6 M. Garbat, Praca dla osób z niepełnosprawnościami – wartość, rehabilitacja czy 

konieczność?, [w:] Labor czy opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 
A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer (red.), Zielona Góra 2012, s. 197.  
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wodowego i zatrudnienia7. Stanisław Kowalik wyro z nia pięc  etapo w 

rehabilitacji zawodowej. Pierwszym z nich jest aktywizacja przed-

produkcyjna, np. terapia zajęciowa. Drugim pełna diagnoza zawo-

dowego potencjału rehabilitacyjnego, czyli rozpoznanie potencjału 

psychicznego i fizycznego osoby z niepełnosprawnos cią oraz zapobie-

ganie zagroz eniom, kto re mogą wystąpic  po podjęciu działan . Trzeci 

etap to przygotowanie do pracy, poprzez kształcenie zawodowe. 

Następnie następuje dostosowanie stanowiska pracy dla pracownika 

z niepełnosprawnos cią. Ostatnim etapem jest zatrudnienie i doskona-

lenie zawodowe na otwartym rynku pracy8. S. Kowalik ujmuje reha-

bilitację zawodową kompleksowo. Rehabilitacja zawodowa umoz liwia 

klientowi całos ciowe przygotowanie do pełnienia ro l zawodowych na 

rynku pracy. Rozpoczyna się od udziału w terapii zajęciowej, dzięki 

kto rej osoba nabywa podstawowe umiejętnos ci niezbędne do pracy, 

a  kon czy zatrudnieniem w warunkach pracy toz samych dla pełno-

sprawnych konkurento w. 

Uczestnik warsztatu terapii zajęciowej 

Polską instytucją, kto ra realizuje proces rehabilitacji zawodowej 

oso b z niepełnosprawnos cią są warsztaty terapii zajęciowej (WTZ). 

Dotychczas utworzono ich 6849. W Ustawie z dnia 9 maja 1991 roku 

o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej oso b niepełnosprawnych na-

stępująco definiuje się funkcję WTZ. „Oznacza to zorganizowane w za-

kładzie pracy stanowiska umoz liwiające prowadzenie rehabilitacji 

przez terapię zajęciową dla oso b niepełnosprawnych z upos ledzeniem 

uniemoz liwiającym podjęcie pracy zarobkowej, stanowiące wyodręb-

                                                 
7 T. Majewski, MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Infor-
macyjnego Rady Europy” 1997, nr 4, s. 32. 

8 D. Wolska, Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej doro-
słych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2015, s. 41-42. 

9 A. Morysińska i in., Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport 
końcowy z badania, Warszawa 2014, s. 6. 
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nioną organizacyjnie jednostkę” (Dz. U. 1991 Nr 46, art. 3. p. 4.). 

W polskich aktach prawnych obowiązują ro wniez  inne szczego łowe 

rozwiązania dotyczące działania WTZ – są nimi: Rozporządzenie Mini-

stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 

roku w sprawie warsztato w terapii zajęciowej oraz Ustawa z dnia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu oso b niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej 

funkcjonują w Polsce w oparciu o te akty normatywne. Według Usta-

wy z roku 1997 „warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i fi-

nansowo placo wkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdol-

nym do podjęcia pracy moz liwos c  rehabilitacji społecznej i zawodo-

wej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętnos ci niezbęd-

nych do podjęcia zatrudnienia” (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, art. 10a). 

Zdaniem Tadeusza Kotta rehabilitacja zawodowa i społeczna ma się 

odbywac  za pomocą terapii zajęciowej10. Techniki terapii zajęciowej 

mają poprawiac  umiejętnos ci wykonywania zadan  codziennego z ycia 

oraz zaradnos c  osobistą, a takz e rozwijac  psychofizyczne sprawnos ci 

i umiejętnos ci zawodowe, kto re umoz liwiłyby podjęcie pracy (Dz. U. 

1997 Nr 123 poz. 776, art. 10a). Z Ustawy wynika, z e „warsztaty mogą 

byc  organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne pod-

mioty” (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, art. 10b). Do innych moz na zali-

czyc  gminy. 

Działalnos c  WTZ finansowana jest ze s rodko w powiatu, na terenie 

kto rego placo wka się znajduje. W momencie utworzenia WTZ koszty 

związane ze zwiększeniem liczby uczestniko w pokrywa Pan stwowy 

Fundusz Rehabilitacji Oso b Niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 

poz. 776, art. 10b).   

Ditta Baczała wskazuje, z e uczestnikami WTZ mogą byc  osoby, 

kto re spełniają dwa warunki. Muszą to byc  osoby z niepełnosprawno-

s cią intelektualną lub z innymi dysfunkcjami, np. ruchu i muszą miec  

skon czone 16 lat. Aby kandydat na uczestnika WTZ mo gł uczestniczyc  

                                                 
10 T. Kott, Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej spraw-

ności umysłowej, Warszawa 2005, s. 125.  
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w zajęciach na orzeczeniu wydanym przez powiatowy lub miejski 

zespo ł do spraw orzekania o niepełnosprawnos ci powinien posiadac  

zapis wskazujący jego niezdolnos c  do wykonywania pracy oraz wska-

zanie do udziału w terapii zajęciowej11. Zajęcia w placo wce trwają 5 

dni w tygodni, 7 godzin kaz dego dnia12. Aneta Sikorska podaje kon-

kretne czynnos ci w rehabilitacji zawodowej i społecznej, kto re rea-

lizowane są w WTZ. Wymienia m.in. „kształcenie i rozwijanie pod-

stawowych umiejętnos ci zawodowych w pracowniach: garncarstwa 

i  ceramiki, gospodarstwa domowego, informatyki, zabawkarstwa; 

podnoszenie poziomu aktywnos ci ruchowej (motorycznej), w takich 

specjalistycznych pracowniach, jak: pracownia fizykoterapii i kinezy-

terapii; rozwijanie swobodnej aktywnos ci two rczej w pracowniach: 

malarstwa i grafiki komputerowej oraz rękodzieła i tkactwa artystycz-

nego; rozwijanie i zdobywanie umiejętnos ci skutecznego  porozumie-

wania się oraz rozwiązywania sytuacji trudnych (zadania te realizo-

wane są w pracowniach psychoterapii lub socjoterapii)”13. Prowadze-

nie rehabilitacji zawodowej uczestnika WTZ nie powinno pomijac  

wątku rehabilitacji społecznej. Obie się wzajemnie uzupełniają. Wa-

runkiem podjęcia przez uczestnika zajęc  w WTZ pracy na chronionym 

lub otwartym rynku jest w miarę samodzielne uczestnictwo w z yciu 

społecznym, takz e w miejscu pracy. Rehabilitacja społeczna, jak wyni-

ka z Ustawy z 1997 roku, ma byc  realizowana po przez „wyrabianie 

zaradnos ci osobistej i pobudzanie aktywnos ci społecznej osoby nie-

pełnosprawnej; wyrabianie umiejętnos ci samodzielnego wypełniania 

ro l społecznych; likwidację barier, w szczego lnos ci architektonicz-

nych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komuniko-

waniu się i dostępie do informacji; kształtowanie w społeczen stwie 

włas ciwych postaw i zachowan  sprzyjających integracji z osobami 

                                                 
11 D. Baczała, Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Toruń 

2012, s. 119.  
12 Ibid. 
13 A. Sikorska, Wielowymiarowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warszta-

tach terapii zajęciowej, [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełno-
sprawności, R. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa (red.), Opole 2013, s. 138. 
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niepełnosprawnymi” (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, art. 9). Rehabilita-

cja zawodowa ma z kolei ułatwic  osobie z niepełnosprawnos cią uzy-

skanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz awans zawodo-

wy (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, art. 8). Ocena zdolnos ci do pracy 

wymaga diagnozy (ro wniez  za pomocą badan  lekarskich) sprawnos ci 

fizyczno-psychiczno-umysłowej niezbędnej do wykonywania zawodu, 

ustalenia kwalifikacji, dos wiadczenia zawodowego oraz zaintereso-

wan  kandydata do pracy. Konieczne jest tez  prowadzenie poradnictwa 

zawodowego, kto re uwzględniałoby zdolnos ci osoby z niepełnospraw-

nos cią, wybierając odpowiedni zawo d (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, 

art. 8). Większos c  placo wek w Polsce nie podejmuje czynnos ci zwią-

zanych z kształtowaniem kariery zawodowej uczestniko w. Uczestnicy 

przyjmują bierną postawę. Często podczas orzekania o stopniu nie-

pełnosprawnos ci i zdolnos ci do pracy osoby z niepełnosprawnos cią 

celowo zaniz ają swoje umiejętnos ci, aby nie podejmowac  pracy. Nie 

chcą opuszczac  zajęc  w WTZ. Innym powodem moz e byc  wpływ zna-

czących oso b, kto rymi najczęs ciej są rodzice, nie zawsze akceptujący 

decyzje swoich dzieci o aktywnos ci zawodowej. Rodzice prawdopo-

dobnie boją się utraty kontroli nad własnym dzieckiem, mimo z e jest 

juz  pełnoletnie. Rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestniko w 

WTZ, kto ra sprzyja przygotowaniu do podjęcia pracy, opiera się na 

indywidualnym programie rehabilitacji. Program uwzględnia rozwo j 

„zaradnos ci osobistej, samodzielnos ci społecznej, form komunikowa-

nia się, poprawy kondycji psychicznej oraz fizycznej sprzyjającej nie-

zalez nos ci, samodzielnos ci i aktywnos ci oraz radzenie sobie w trud-

nych sytuacjach, umiejętnos ci wykonywania ro z nych czynnos ci wy-

nikających z form terapii zajęciowej, psychofizycznych sprawnos ci 

niezbędnych w pracy, usprawniania ruchowego”14. Program ten musi 

zawierac , jak pisze A. Sikorska „orientacyjny czas trwania terapii; oso-

by odpowiedzialne za realizację do programu; formy wspo łpracy z ro-

dziną lub opiekunami; zaplecze terapii oraz organizacyjne i technicz-

                                                 
14 T. Kott, Zajęcia pozalekcyjne..., op. cit., s. 125. 
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ne dostosowanie do stopnia sprawnos ci psychofizycznej uczestnika; 

metody opanowania czynnos ci przyspasabiających do pracy; zakres 

i metody nauki zaradnos ci osobistej i przystosowania do z ycia; formy 

rehabilitacji psychicznej i społecznej”15. Rada programowa WTZ, czyli 

kierownik, specjalis ci z zakresu rehabilitacji, instruktorzy terapii za-

jęciowej, psycholog, doradca zawodowy, oceniają co najmniej raz 

w ciągu trzech lat realizację indywidualnego programu rehabilitacji16. 

Dzięki stałej ocenie uczestnika WTZ moz na dokonywac  zmian w pro-

gramie17. 

Proces rehabilitacji w WTZ realizowany jest za pomocą terapii za-

jęciowej. Aleksandra Maciarz twierdzi, z e terapia zajęciowa „to oddzia-

ływanie terapeutyczne (rozwijające, usprawniające, usamodzielniają-

ce) poprzez organizowanie ro z nego rodzaju zajęc  ruchowych (rytmi-

ka, taniec, gry ruchowe, sport), artystycznych (sztuki plastyczne, 

muzykowanie, haftowanie itd.), gospodarczych (zajęcia ogrodnicze, 

hodowlane, kucharskie itd.) oraz rzemies lniczych przyuczających na 

przykład osoby niepełnosprawne umysłowo do prac zawodowych”18. 

Dzięki złoz onej, wielowymiarowej ofercie terapii zajęciowej uczestnik 

znajduje dla siebie najbardziej odpowiednią formę jej realizacji, 

poprzez udział w zajęciach pracowni, kto ra jest dostosowana do jego 

zainteresowan  i moz liwos ci. W rzeczywistos ci często dzieje się ina-

czej. To rada programowa kwalifikuje uczestnika do konkretnej pra-

cowni, mimo z e uczestnik nie wykazuje inicjatywy bycia w niej. 

W WTZ moz liwe jest jednak zapoznanie uczestnika z ofertami innych 

pracowni, dzięki rotacji do nich. Ma to miejsce po wczes niejszym 

uzgodnieniu z instruktorem pracowni macierzystej uczestnika i in-

struktorem pracowni, w kto rej zajęciach uczestnik wyraz a chęc  

udziału.  

                                                 
15 A. Sikorska, Wielowymiarowa rehabilitacja osób..., op. cit., s. 140-141. 
16 D. Baczała, Niepełnosprawność intelektualna..., op. cit., s. 118. 
17 A. Sikorska, Wielowymiarowa rehabilitacja osób..., op. cit., s. 141. 
18 A. Maciarz, Mały leksykon pedagoga specjalnego, Kraków 2005, s. 105. 
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Uczestnicy WTZ otrzymują kieszonkowe w wyniku udziału w tre-

ningu ekonomicznym. Z zapisu w Rozporządzeniu Ministra Gospodar-

ki Pracy i Polityki Społecznej z 2004 roku w sprawie warsztato w 

terapii zajęciowej wynika, z e uczestnik „moz e otrzymac  do swojej 

dyspozycji s rodki finansowe w wysokos ci nieprzekraczającej 20% mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracę” (Rozp. MGPiPS 2004 par. 12 p. 1, 

Dz. U. 2004 Nr 63 poz. 587). Ich wysokos c  ustala rada programowa na 

podstawie indywidualnego programu terapii i regulaminu WTZ (Rozp. 

MGPiPS 2004 par. 12 p. 2, Dz. U. 2004 Nr 63 poz. 587). Osoby z niepeł-

nosprawnos cią dzięki treningowi ekonomicznemu sami gospodarują 

swoimi pieniędzmi. Kieszonkowe stanowi dla uczestniko w formę sa-

modzielnie zarobionych pieniędzy. 

Prowadzona w WTZ rehabilitacja społeczna, zawodowa, psycholo-

giczna i medyczna przyczynia się do dobrego przygotowania uczestni-

ka z niepełnosprawnos cią intelektualną do pełnienia ro l społecznych. 

Sprzyja temu wielowymiarowa, specjalistyczna terapia zajęciowa, 

w kto rej uczestnik bierze udział. Dzięki zdobytym umiejętnos ciom 

i dos wiadczeniu osoba z niepełnosprawnos cią moz e z większą łatwo-

s cią odnalez c  się na otwartym bądz  chronionym rynku pracy, jednak 

nie jest to częste zjawisko. Piotr Stanisławski podaje, z e „z raportu 

PFRON wynika, z e rocznie mniej niz  1 proc. uczestniko w Warsztato w 

znajduje pracę, mimo z e prowadzą one treningi przygotowujące do 

zatrudnienia. Uczy się na nich, jak poszukiwac  informacji o pracy, 

kompletowac  potrzebne dokumenty albo pisac  z yciorys. Niestety, tego 

typu zajęcia prowadzi tylko połowa WTZ”19. Z Raportu kon cowego 

badania sytuacji Warsztato w Terapii Zajęciowej wynika, z e „nieliczni 

uczestnicy WTZ są gotowi do pojęcia zatrudnienia. W zdecydowanej 

większos ci WTZ osoby posiadające kompetencje i motywację do pod-

jęcia zatrudnienia stanowią wyjątek na tle całego grona uczestniko w – 

jest ich mniej niz  25%. Jednoznaczną chęc  do podjęcia zatrudnienia 

                                                 
19 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17455 (dostęp: 5.01.2016). 
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w większos ci wyraz ają jedynie uczestnicy 28% WTZ”20. Jednak w tym 

samym Raporcie autorzy piszą, z e „praktycznie wszystkie warsztaty 

terapii zajęciowej podejmują działania w zakresie aktywizacji zawo-

dowej (98%). Jednoczes nie w zdecydowanej większos ci WTZ mają 

one bardzo ogo lny wymiar i charakter, ograniczając się do kształtowa-

nia szeroko rozumianych postaw potrzebnych w pracy zawodowej”21. 

Zatem prawie wszystkie WTZ w Polsce prowadzą działania związane 

z podejmowaniem aktywnos ci zawodowej oso b z niepełnosprawno-

s cią, jednak wciąz  nie odzwierciedla tego niski wskaz nik zatrudnienia 

tych oso b. Warsztaty terapii zajęciowej tracą w obecnym kształcie 

kontrolę nad realizacją jednego z celo w. Spełniają jedynie zadania 

związane z realizacją rehabilitacji społecznej. Niski wskaz nik zatrud-

nienia – 23%22, wskazuje natomiast na niepoprawnos c  działania sy-

stemu rehabilitacji zawodowej. Skutecznos c  rehabilitacji zawodowej 

i efektywne podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnos cią 

nalez y rozpocząc  od zmiany sposobu mys lenia rady programowej 

i rozpoczęcia przez nich podejmowania zadan  poradnictwa zawodo-

wego i szkolen  zawodowych. 

Pracownik zakładu aktywności zawodowej 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu oso b niepełnosprawnych definiuje za-

kład aktywnos ci zawodowej i stanowi podstawę prawną dla jego dzia-

łalnos ci. Według niniejszego dokumentu jest to zakład, w kto rym co 

najmniej 70% z wszystkich zatrudnionych stanowią osoby z niepełno-

sprawnos cią w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym 

z wspo łwystępującym autyzmem, niepełnosprawnos cią intelektualną 

                                                 
20 A. Morysińska i in., Badanie sytuacji warsztatów..., op. cit., s. 8. 
21 Ibid., s. 10. 
22 Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL, 2014) wskaźnik 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wynosi 23%. 
Wynik dotyczy wszystkich osób z każdym  rodzajem niepełnosprawności. Wskaźnik 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zatem niższy od 23%. 
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lub chorobą psychiczną. W drugim przypadku konieczna jest opinia 

rady programowej WTZ, kto ra uzasadnia kontynuowanie rehabilitacji 

zawodowej i podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej (Dz. U. 1997 

Nr 123 poz. 776, art. 29). Zakład aktywnos ci zawodowej mogą utwo-

rzyc  gminy, powiaty, fundacje i stowarzyszenia, kto rych zadaniem 

statutowym jest m.in. rehabilitacja społeczna i zawodowa (Dz. U. 1997 

Nr 123 poz. 776, art. 29). W Polsce funkcjonuje 67 zakłado w aktywno-

s ci zawodowej, 6 w wojewo dztwie kujawsko-pomorskim23. M. Zega-

rek uwaz a, z e „celem działalnos ci zakłado w aktywnos ci zawodowej 

jest stworzenie osobom niepełnosprawnym moz liwos ci doskonalenia 

okres lonych umiejętnos ci zawodowych co powinno umoz liwic  im 

podjęcie zatrudnienia na chronionym rynku pracy”24. Ułatwia ro wniez  

rehabilitację społeczną i zawodową oraz przygotowuje do samodziel-

nego z ycia25. Dariusz Opioła następująco przedstawia specyfikę pracy 

oso b z niepełnosprawnos cią w ZAZ: „funkcjonowanie Zakłado w Ak-

tywnos ci Zawodowej oparte jest na prowadzeniu działalnos ci produk-

cyjnej i usługowej, kto re są wykonywane na normalnie przyjętych 

zasadach. Profil produkcji, rodzaj oferowanych usług i metody pracy 

w ZAZ powinny byc  s cis le dostosowane do okres lonych rodzajo w nie-

pełnosprawnos ci zatrudnionych pracowniko w”26. Stanowiska pracy 

powinny byc  dostosowane do indywidualnych moz liwos ci i potrzeb 

pracowniko w z niepełnosprawnos cią. Z Raportu Pan stwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Oso b Niepełnosprawnych pt. „Zakłady Aktywnos ci 

Zawodowej w 2013 r.” wynika, z e w Polsce najwięcej ZAZ prowadzi 

działalnos c  gastronomiczną (w tym catering), natomiast najmniej 

placo wek zajmuje się działalnos cią w zakresie pomocy społecznej27. 

                                                 
23 Zakłady Aktywności Zawodowej w 2013 roku. Informacja z badania, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, styczeń 2014, www.pfron.org.pl/ 
download/1/3431/zaz2013.pdf (dostęp: 20.01.2016), s. 9. 

24 M. Zegarek, Rola doradcy zawodowego..., op. cit., s. 141. 
25 Ibid. 
26 D. Opioła, Znaczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w poradnictwie 

zawodowym, [w:] Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Warszawa 2012, s. 101. 

27 Zakłady Aktywności Zawodowej..., op. cit., s. 9. 
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Czas pracy pracownika ZAZ z orzeczoną niepełnosprawnos cią 

w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi 7 godzin dziennie i 35 

godzin tygodniowo28. Pracownicy ZAZ z niepełnosprawnos cią w stop-

niu umiarkowanym i znacznym biorą udział w zajęciach rehabilitacyj-

nych nie mniej niz  60 minut kaz dego dnia. Czas ten moz na wydłuz yc  

na wniosek słuz b rehabilitacyjnych zakładu do 120 minut na dzien  

(Dz. U. 2007 Nr 242 poz. 1776, art. 12). Pracownicy ZAZ z umiarko-

wanym lub znacznym stopniem niepełnosprawnos ci, podobnie jak 

uczestnicy WTZ pracują w oparciu o indywidualny program rehabili-

tacji zawodowej i społecznej. Program opracowuje zespo ł progra-

mowy, składający się z pracowniko w zajmujących się działalnos cią re-

habilitacyjno-obsługową. Następnie program jest zatwierdzany przez 

kierownika zakładu. Program uwzględnia: sprawnos ci osoby z niepeł-

nosprawnos cią niezbędne w pracy, dostosowanie miejsca pracy oraz 

oprzyrządowanie stanowiska pracy. Ostatni element programu stano-

wi opis przewidywanych, pozytywnych konsekwencji działan , kto re 

słuz ą poprawie sprawnos ci psychofizycznej, zaradnos ci osobistej 

i  funkcjonowania społecznego u oso b zatrudnionych (Dz. U. 2007 

Nr 242 poz. 1776, art. 13, p. 1-2). Zespo ł programowy przynajmniej 

raz w roku dokonuje oceny efekto w rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej. W wyniku osiągnięcia przez pracownika ZAZ z niepełnosprawno-

s cią odpowiedniego poziomu sprawnos ci społeczno-zawodowej ze-

spo ł programowy wraz z kierownikiem, wspo łpracując z powiatowym 

urzędem pracy, opracowuje moz liwos ci zatrudnienia u innego praco-

dawcy (Dz. U. 2007 Nr 242 poz. 1776, art. 13, p. 4-5). Moz e to byc  za-

trudnienie na chronionym rynku pracy, bądz  przy osiągnięciu wyz -

szego poziomu samodzielnos ci i sprawnos ci społecznej oraz zawodo-

wej, na otwartym rynku pracy, na takich samych warunkach jak peł-

nosprawni konkurenci. Według M. Zegarka pracownicy z niepełno-

sprawnos cią, zatrudnieni w ZAZ odbierają wynagrodzenie za wykony-

waną pracę29.  

                                                 
28 http://idn.org.pl/sonnszz/gospodarka_zaz.htm (dostęp: 12.01.2016). 
29 M. Zegarek, Rola doradcy zawodowego..., op. cit., s. 142. 



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (2)/2016 

 

– 134 – 

Podsumowując rozwaz ania dotyczące funkcjonowania ZAZ, moz na 

stwierdzic , z e „propozycja aktywizacji zawodowej skierowana do 

oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną, jaką jest zatrudnienie 

w ZAZ-ach, jest dobrą i rokującą na przyszłos c  propozycją zmierzającą 

w kierunku ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy”30. Wynika to 

z badan  przeprowadzonych przez Gło wny Urząd Statyczny z osobami 

zatrudnionymi w ZAZ. Wiele z badanych podjęło pracę na otwartym 

rynku pracy, Centrach Integracji Społecznej lub w spo łdzielniach so-

cjalnych31.  

Podsumowanie 

Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywnos ci zawodowej sta-

nowią etap przejs ciowy dla osoby z niepełnosprawnos cią w drodze do 

zatrudnienia na chronionym bądz  otwartym rynku pracy. Rehabilita-

cja zawodowa, realizowana w tych placo wkach jest częs cią rehabilita-

cji kompleksowej, jednak w warsztatach terapii nie jest realizowana, 

zas  w zakładach aktywnos ci zawodowej realizowana w pewnym stop-

niu. Na samym początku, według M. Garbata nalez y przeprowadzic  

preorientację zawodową, za pomocą terapii zajęciowej w WTZ lub 

ZAZ32. Umoz liwiłoby to rozpoznanie moz liwos ci i predyspozycji pra-

cownika z niepełnosprawnos cią juz  na początkowym etapie aktywiza-

cji zawodowej. Etapy rehabilitacji zawodowej według S. Kowalika są 

całkowicie realizowane w ZAZ, natomiast w WTZ proces rehabilitacji 

zawodowej zatrzymuje się najczęs ciej na przygotowaniu do pracy, 

dzięki bezcelowemu udziałowi w terapii zajęciowej, nie prowadzą-

cemu do zatrudnienia. 

Podsumowując kwestie realizacji procesu rehabilitacji zawodowej 

w wybranych placo wkach w Polsce, warto przytoczyc  niemieckie roz-

wiązania, kto re umoz liwiają realizację rehabilitacji zawodowej oso-

                                                 
30 D. Wolska, Umiejętności życiowe..., op. cit., s. 66.  
31 Ibid. 
32 M. Garbat, Praca dla osób..., op. cit., s. 197. 
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bom z niepełnosprawnos cią. W niemieckim systemie funkcjonują cen-

tra rehabilitacji zawodowej, dedykowane młodziez y i dorosłym z nie-

pełnosprawnos cią. Centra s wiadczą usługi kompleksowej rehabilita-

cji, z naciskiem na rehabilitację zawodową, co skutkuje wysokim 

wskaz nikiem zatrudnienia oso b z niepełnosprawnos cią (70% zostaje 

zatrudnionych najpo z niej po roku). Innym rozwiązaniem w Niem-

czech są warsztaty, kto re są dostępne dla oso b z najbardziej powaz -

nymi w skutkach niepełnosprawnos ciami. Osoby zatrudnione w war-

sztatach posiadają status pracownika. Mogą podjąc  staz , praktykę lub 

zatrudnienie w firmie zewnętrznej, mając taką samą pozycję jak 

uczestnik warsztato w33. Polski ustawodawca powinien wprowadzic  

zmodyfikowane rozwiązania z niemieckiego systemu aktywizacji 

zawodowej. Przyczyniłoby się to do efektywnego przygotowania oso b 

z niepełnosprawnos cią do pełnienia ro l zawodowych, osiągnięcia wyz -

szego wskaz nika zatrudnienia ws ro d tej grupy społecznej i większej 

ich aktywnos ci na otwartym rynku pracy. 
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