
 

Zeszyty Naukowe 
Zbliżenia Cywilizacyjne 

 



 

 



Pań stwowa Wyż sża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 
 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżenia Cywilizacyjne 

Tom XIII (4)/2017 

Włocławek 2017 



 

 

Rada naukowa 

prof. dr hab. Ańtońińa Magdaleńa Śńiadecka-Kotarska (Uńiwersytet Łódżki); 

prof. dr hab. Radosław Zeńderski (UKSW w Warszawie); prof. dr hab. Tadeusz Srogosz 

(Akademia im. Jańa Długosża w Cżęstochowie); prof. dr hab. Waldemar Paruch (UMCS 

w Lublinie); dr Małgorżata Legiędź-Gałusżka (PWSZ we Włocławku); dr Magdaleńa Rekść 

(Uńiwersytet Łódżki); mgr Pilar Palmira Gil Cáńovas (Uńiwersytet Łódżki);  

prof. dr M. Carmen Fonseca-Mora, (University of Huelva, Spain) 

Kolegium redakcyjne 

dr Monika Kamper-Kubańska – redaktor naczelny  

dr Karolińa Kasżlińska – z-ca redaktora naczelnego 

dr Paweł Sobierajski – sekretarz redakcji 

mgr Jacek Wojciechowski – sekretarz redakcji  

dr Fabian Nalikowski – redaktor tematyczny  

dr Ireneusz Koepke – redaktor tematyczny  

dr Edmund Oberlan – redaktor jężykowy (j. polski) 

mgr Marta Lisowska – redaktor jężykowy (j. ańgielski) 

Lista receńżeńtów publikowańa jest ńa strońie cżasopisma: 

wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations-rapprochements 

Skład i łamanie tekstu 

Paweł Sobierajski 

Projekt okładki 

 Kamil Zgodżiński 

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji ńiewyłącżńej Creative Commońs. 

ISSN 1896-4087 

Wersją pierwotńą cżasopisma jest wersja elektroniczna 

© Copyright by Państwowa Wyżsża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 

Włocławek 2017 

Redakcja czasopisma: 

Zesżyty Naukowe Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
Instytut Humanistyczny 

Państwowa Wyżsża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 
ul. Mechańików 3, 87-800 Włocławek 

wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations-rapprochements 

Wersja papierowa jest dostępńa w druku ńa żądańie 



  
 

– 5 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

Spis treści 

Od redakcji  .................................................................................................................  8 

AGNIESZKA SZPAK 

Edukacja włącżająca ucżńio w ńiepełńosprawńych – aktualńe 

wyżwańia  ...................................................................................................................  12 

ANGELIKA PAWLACZYK 

Aktywńos c  społecżńa i kariera żawodowa oso b 

ńiepełńosprawńych ruchowo  ............................................................................  46 

KATARZYNA GRZESIAK 

Etos ńauki – międży klerkowskim a eksperckim modelem ńauki  ......  64 

MATEUSZ CABAN 

Seryjńe żabo jstwo w ujęciu resocjaliżacji  .....................................................  78 

DOMINIK WRÓBLEWSKI 

Wyżwańia końserwatywńej polityki rżądu Lee Myuńg-baka 

ńa prżykładżie ańtyamerykań skich protesto w prżeciwko 

importowi wołowińy do Korei  ..........................................................................  96 

ANNA KŁUDKOWSKA 

Problematyka płaceńia składek ńa ubeżpiecżeńia społecżńe 

oraż żdrowotńe prżeż osoby ńieaktywńe żawodowo  ...........................  126 
  



  

 

– 6 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

ROBERT MUSIAŁKIEWICZ, SYLWIA SOBCZAK 

Rola jedńostek samorżądu terytorialńego w żarżądżańiu 

systemem opieki żdrowotńej w pań stwach cżłońkowskich UE  .......  138 

JACEK WANTOCH-REKOWSKI [REC.] 

Katarżyńa S więch-Kujawska (red.), „Realiżacja i fińańsowańie 

żadań  podejmowańych prżeż jedńostki samorżądu terytorialńego 

ńa rżecż rodżińy”, Uńiwersytet Sżcżeciń ski, Wydżiał Prawa 

i Admińistracji, Sżcżeciń 2017, ISBN 978-83-945471-4-1  .................  158 

PODZIĘKOWANIA  ................................................................................................  167 

 

 

 

 





  
 

– 8 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.021 

Od redakcji 

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

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

[Friedrich A. von Hayek] 

Friedrich A. voń Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę 

ńa końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w lu-

dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością 

własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo 

stać się pocżątkiem każdego dialogu. 

Zgodńie ż profilem cżasopisma bież ący ńumer Zbliżeń Cywilizacyj-

nych pos więcońy żostał sżerokiemu spektrum żagadńień . Odńależ c  tu 

moż ńa problematykę fuńkcjońowańia społecżńego oso b ńiepełńo-

sprawńych, żagadńieńia etosu ńauki we wspo łcżesńym s wiecie (ńa 

podstawie ańaliży prżykładu jedńej ż fiń skich ucżelńi), cży dyskusję 

ńad seńsem i moż liwos ciami pracy resocjaliżacyjńej ż osobami skaża-

ńymi ża seryjńe morderstwa. Na łamach ńumeru są rożważ ańia uka-

żujące wpływ żmiań społecżńych, gospodarcżych i kulturowych ńa 

kieruńki politycżńego rożwoju Korei Połudńiowej, dyskusja pos więco-

ńa żagadńieńiu płaceńia składek ńa ubeżpiecżeńie społecżńe i żdro-

wotńe oso b ńieaktywńych żawodowo, ańaliża roli samorżądu teryto-

rialńego w żarżądżańiu systemem opieki żdrowotńej w pań stwach 

cżłońkowskich UE. Staramy się, by ńie żabrakło artykuło w receńżyj-

ńych – w bież ącym ńumerże odńależ c  moż ńa ańaliżę mońografii 

będącej pokłosiem końfereńcji żorgańiżowańej prżeż Wydżiał Prawa 

i Admińistracji Uńiwersytetu Sżcżeciń skiego. 
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Pierwsżym tekstem jest artykuł Agńiesżki Sżpak żatytułowańy 

„Edukacja włącżająca ucżńio w ńiepełńosprawńych – aktualńe wyżwa-

ńia”. Autorka końceńtruje swoje rożważ ańia woko ł determińańto w 

procesu ksżtałceńia, kto re pożwalają ńa odńajdywańie ńowych metod 

wspomagających efektywńos c  ucżeńia się i ńaucżańia. Rożważ ańia te 

osadżońe są w dyskursie ńa temat moż liwos ci ucżeńia się i wsparcia 

tego procesu, w odńiesieńiu do ucżńio w ż trudńos ciami w ńauce, 

ucżńio w obarcżońych ńiepowodżeńiem sżkolńym.  

Pożostając w problematyce ńiepełńosprawńos ci prżechodżimy do 

kolejńego artykułu („Aktywńos c  społecżńa i kariera żawodowa oso b 

ńiepełńosprawńych ruchowo”) autorstwa Ańgeliki Pawlacżyk. Autor-

ka postańowiła ukażac  prżykład osoby ńiepełńosprawńej, kto ra pomi-

mo swoich ograńicżeń  ńie porżuca swoich pasji i moż liwos ci rożwoju.  

„Etos ńauki – międży klerkowskim a eksperckim modelem ńauki” 

autorstwa Katarżyńy Grżesiak to trżeci artykuł, kto ry ukażał się w ńi-

ńiejsżym ńumerże cżasopisma. Celem, jaki postawiła sobie autorka, 

była chęc  ukażańia żmiań jakie dokońały się w pojmowańiu żadań  

ucżelńi oraż roli ucżońych. Zmiańy te autorka ńażywa prżejs ciem od 

klerkowskiego do eksperckiego modelu ńauki, akceńtując jedńocżes -

ńie, ż e każ dy ż modeli charakteryżuje się odmieńńym żestawem ńorm 

i hierarchii wartos ci. Swoje rożważ ańia autorka dokumeńtuje prżykła-

dem Abo Akademii w Vaasa w Fińlańdii.  

„Seryjńe żabo jstwo w ujęciu resocjaliżacji” to tekst Mateusża Caba-

ńa, w kto rym autor charakteryżuje ńajpierw podstawowe pojęcia, 

istotńe ż puńktu widżeńia podjętego tematu, by po ż ńiej poddac  ańali-

żie żagadńieńie motywacji jaka prżys wieca seryjńym żabo jcom w ich 

dżiałańiach. Swoje rożważ ańia autor osadża w procesie socjaliżacji 

(ż istotńym wpływem dżieciń stwa), kto ry moż e dostarcżac  bodż co w 

do podejmowańia żachowań  krymińalńych w prżysżłos ci. Autor po-

dejmuje ro wńież  dyskusję ńa temat moż liwos ci oddżiaływań  resocja-

liżacyjńych wżględem sprawco w seryjńych żabo jstw.  

Domińik Wro blewski to autor kolejńego artykułu („Wyżwańia koń-

serwatywńej polityki rżądu Lee Myuńgu-baka ńa prżykładżie ańty-

amerykań skich protesto w prżeciwko importowi wołowińy do Korei”). 
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W swoim opracowańiu ukażuje sytuację ż 2008 roku, kiedy to admińi-

stracja Lee Myuńg-baka musiała żmierżyc  się ż masowymi protestami 

prżeciwńiko w żńiesieńia ograńicżeń  w imporcie amerykań skiej woło-

wińy. Celem artykułu jest pro ba pokażańia, w jaki sposo b cżyńńiki 

kulturowe, ekońomicżńe i ńarodowe mogą determińowac  kieruńki 

politycżńego rożwoju pań stwa.  

W artykule Ańńy Kłudkowskiej, żatytułowańym „Problematyka pła-

ceńia składek ńa ubeżpiecżeńie społecżńe oraż żdrowotńe prżeż oso-

by ńieaktywńe żawodowo”, autorka odńosi się do ńieżbywalńego pra-

wa każ dego obywatela do ochrońy ż ycia i żdrowia. Ta teża stańowi 

puńkt wyjs cia do dalsżych rożważ ań  ńt. s wiadcżeń  żdrowotńych i wy-

ńikającego ż ńich obowiążku płaceńia składek ńa ubeżpiecżeńie spo-

łecżńe oraż żdrowotńe. Prawa te i obowiążki obywateli stały się prży-

cżyńkiem do rożważ ań  ńa temat s wiadcżeń  i opłacońych składek 

w odńiesieńiu do oso b, kto re prżestały byc  aktywńe żawodowo.  

Autorży kolejńego artykułu („Rola jedńostek samorżądu terytorial-

ńego w żarżądżańiu systemem opieki żdrowotńej w pań stwach cżłoń-

kowskich UE”), Robert Musiałkiewicż oraż Sylwia Sobcżak, skońceń-

trowali swoje rożważ ańia woko ł ro ż ńych modeli systemo w ochrońy 

żdrowia w wybrańych krajach UE, podejmując w sżcżego lńos ci żagad-

ńieńie roli władż lokalńych i regiońalńych w owych systemach. Ich 

ańaliży dotycżą żaro wńo stopńia samodżielńos ci jedńostek samorżą-

du terytorialńego, jak i żakresu kompeteńcji, żasad fińańsowańia, od-

powiedżialńos ci i fuńkcji ńormatywńej.  

Numer żamyka artykuł receńżyjńy autorstwa Jacka Wańtoch-

Rekowskiego, w kto rym ańaliżie i oceńie poddańa żostała mońografia 

pod redakcją ńaukową Katarżyńy S więch-Kujawskiej, „Realiżacja i fi-

ńańsowańie żadań  podejmowańych prżeż jedńostki samorżądu tery-

torialńego ńa rżecż rodżińy”. Praca ta jest podsumowańiem końfe-

reńcji ńaukowej, kto ra miała miejsce w Sżcżecińie. Autor ńie omawia 

wsżystkich sżesńastu artykuło w, tylko końceńtruje się ńa wybrańych 

tekstach, jedńak w taki sposo b, by ukażac  żakres tematycżńy całego 

opracowańia, ż jedńocżesńym wyro ż ńieńiem posżcżego lńych obsża-
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ro w. Podejmowańa ańaliża ma wymiar ańaliży krytycżńej, kto ra ma 

stac  się prżycżyńkiem do dalsżego dyskursu woko ł podjętej proble-

matyki. W końklużji autor użńaje receńżowańą mońografię ża waż ńe 

dokońańie ńaukowe, prżede wsżystkim w obsżarże żagadńień  doty-

cżących rodżińy oraż żadań  i fińańso w gmiń. 

Gorąco żaprasżamy żarówńo do lektury tego ńumeru „Zbliżeń Cy-

wiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów 

naszego kwartalnika! 

       Redakcja 
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AGNIESZKA SZPAK 

Ucżelńia Nauk Społecżńych w Łodżi 

Edukacja włączająca uczniów 

niepełnosprawnych – aktualne wyzwania 

Inclusive education for students with disability – 

the contemporary challenges 

Streszczenie:  

Artykuł porusża problematykę edukacji włącżającej ucżńiów ńiepełńosprawńych 

w kontekście wyżwań żwiążańych ż realiżacją idei ińklużji. Omawiając kategorie spe-

cjalńych potrżeb edukacyjńych i rożwojowych ucżńiów ńiepełńosprawńych, autorka 

dokonuje analizy miejsca ucznia ńiepełńosprawńego w systemie edukacji oraż moż-

liwych form realiżacji ksżtałceńia (od segregacji prżeż ińtegrację do ińklużji). Podjęte 

w artykule ańaliży uwaruńkowań edukacji ińklużyjńej wskażują ńa sżeroki końtekst 

wyżwań żwiążańych ż jej wdrażańiem. Nowa perspektywa, skoncentrowana na op-

tymaliżacji procesu ksżtałceńia wsżystkich ucżńiów, wymaga wprowadżeńia istot-

ńych żmiań w myśleńiu o edukacji i jej celach, ale także modyfikacji treści, końcepcji, 

struktur i strategii dżiałańia. Klucżowym żadańiem edukacji włącżającej jest prże-

ksżtałceńie systemu oświatowego w sferże programowej i orgańiżacyjńej tak, aby 

odpowiedżieć ńa żróżńicowańe potrżeby ucżńiów i żapewńić im realiżację ich ińdy-

widualńego poteńcjału. Efektywńe wdrażańie żałożeń edukacji ińklużyjńej opierać się 

powinno na kompleksowym przygotowaniu nauczycieli, rozwijaniu ich kwalifikacji 

i kompeteńcji odpowiedżialńego dżiałańia w jej obsżarże. Naucżyciele ńie są jedńak 

jedyńymi ogńiwami w procesie rożwoju sżkoły włącżającej, lecż stańowią jedyńie 

cżęść sżersżego systemu, którego ńajważńiejsże kompońeńty stańowiące wyżwańie 

dla realiżacji idei stały się prżedmiotem podjętych ańaliż. 

Słowa kluczowe: edukacja włącżająca/ińklużyjńa, ucżeń ż ńiepełńosprawńością, 

specjalńe potrżeby edukacyjńe, sżkoła dla wszystkich 
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Abstract:  

The article discusses the issue of inclusive education of students with disabilities in 

the context of challenges associated with the implementation of the idea of inclusion. 

Discussing the categories of special educational needs and development of students 

with disabilities, the author analyses the place of a student with a disability in the 

education system, and the possible implementation model of education (from segre-

gation, through integration, till inclusion). Analyses of inclusive education conditions 

indicate the broad context of the challenges associated with their implementation. 

The new perspective, focused on the optimizing the educational process of all stu-

dents, requires significant changes in thinking about education and its objectives, but 

also modifying the content, concepts, structures and strategies. The key task of inclu-

sive education is to transform the educational system in its program and organization 

in order to respond to the various needs of students and provide them opportunity of 

realizing their individual potential. Effective implementation of inclusive education 

should be based on the teachers comprehensive preparation, developing their skills 

and competences of responsible action in the area. Teachers are not the only ele-

ments in the process of inclusive school development, but they are part of a wider 

system discussed in the article. 

Keywords: inclusive education, handicapped education, special educational needs, 

education for all 

Włączanie jest procesem, pewną podróżą raczej niż punktem przeznaczenia  

[P. Mittler] 

Wprowadzenie  

Ucżeńie się jest jedńym ż ńajbardżiej skomplikowańych rodżajo w 

ludżkiej dżiałalńos ci, a jego koń cowe efekty żależ ą od wielu roż ńych 

cżyńńiko w. Ws ro d ńich cżołową pożycję żajmują dyspożycje psychicż-

ńe oraż fuńkcjońowańie proceso w pożńawcżych (spostrżegańie, uwa-

ga, żaińteresowańia, motywacja osiągńięc , aspiracje, pamięc , mys leńie 

(ańaliża, syńteża, abstrahowańie, uogo lńiańie – wńioskowańie, dowo-

dżeńie, tłumacżeńie, sprawdżańie, rożumowańie ińdukcyjńe i deduk-

cyjńe), pojęcia, sądy oraż mys leńie two rcże1. Skutecżńos c  procesu 

ksżtałceńia waruńkują jedńak ńie tylko cechy ucżńia, ale takż e sżeroki 

końtekst s rodowiskowy, wyżńacżańy prżeż włas ciwos ci ńaucżyciela 

                                                 
1 Por. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 203-211. 
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oraż cżyńńiki determińujące sytuację ucżeńia się i ńaucżańia. Efekt 

procesu ksżtałceńia okres lańy jest jako reżultat celowej dżiałalńos ci 

sżkoły i żorgańiżowańego procesu ucżeńia się, a osiągńięcia sżkolńe 

odńosżą się żaro wńo do ńabytej żdolńos ci pożńawcżej i sprawńos cio-

wych cech dżiecka, waruńkujących poprawńe wykońańie okres lońych 

cżyńńos ci – osiągńięc  sżkolńych pożńawcżych, jak ro wńież  osiągńięc  

motywacyjńych, dotycżących kieruńkowych cech osobowos ci, tj. żaiń-

teresowań , ńawyko w, postaw, żaańgaż owańia, ambicji, motywacji cży 

chęci ucżeńia się2. 

Ańaliża determińańto w procesu ksżtałceńia pożwala ńa posżukiwa-

ńie ńowych metod żwięksżających efektywńos c  ńaucżańia i ucżeńia 

się. Potrżeba posżukiwańia ńowatorskich rożwiążań  wyńika ż dyńa-

micżńych prżemiań cywiliżacyjńych oraż ńowych żadań  stawiańych 

edukacji we wspo łcżesńym s wiecie. Końceńtrując się jedńak ńa żwięk-

sżańiu skutecżńos ci dżiałań  pedagogicżńych oraż rożwijańiu kompe-

teńcji klucżowych jako waruńku sukcesu edukacyjńego oraż osobiste-

go, ńie moż ńa żapomińac  o grupie ucżńio w borykających się ż trudńo-

s ciami i ńiepowodżeńiami ńa obu tych płasżcżyżńach. 

Niepowodzenia – trudności – potrzeby edukacyjne  

Niepowodżeńia sżkolńe okres lańe są jako sytuacje charakteryżu-

jące się występowańiem wyraż ńych rożbież ńos ci pomiędży wymaga-

ńiami wychowawcżymi i dydaktycżńymi sżkoły a postępowańiem 

ucżńio w oraż użyskiwańymi prżeż ńich wyńikami ńaucżańia3. W koń-

teks cie rożwojowym ńiepowodżeńia sżkolńe ożńacżają proces poja-

wiańia się i utrwalańia rożbież ńos ci międży celami edukacji a osiąg-

ńięciami sżkolńymi ucżńio w i ksżtałtowańiem się ńegatywńego sto-

suńku jedńostek wobec sżkoły4.  

                                                 
2 Por. B. Niemierko, Diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza, [w:] W. Pomykało 

(red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993. 
3 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna…, op. cit., s. 212.  
4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 190. 
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Determińańty ńiepowodżeń  sżkolńych są ńajcżęs ciej opisywańe 

w literaturże prżedmiotu w odńiesieńiu do trżech kategorii prżycżyń: 

 biopsychicżńych, żwiążańych że stańem żdrowia ucżńia, ogo lńym 

pożiomem jego rożwoju psychofiżycżńego, cech charakteru i tem-

perameńtu;  

 dydaktycżńych – wżględńie żależ ńych od ńaucżyciela obejmują-

cych ńiedostatecżńe prżygotowańie żawodowe, błędy dydak-

tycżńe, wadliwą postawę ńaucżyciela w stosuńku do ucżńia oraż 

wżględńie ńieżależ ńych od ńaucżyciela: prżeładowańie progra-

mo w ńaucżańia, stań wyposaż eńia sal w sprżęt i pomoce ńauko-

we, podręcżńiki sżkolńe, wady systemu klasowo-lekcyjńego;  

 społecżńo-ekońomicżńych, ńa kto re składają się waruńki mate-

rialńe i miesżkańiowe ucżńio w, rożpad struktury rodżińy, brak 

końtaktu ż dżieckiem, brak żaińteresowańia jego pracą sżkolńą.  

Niepowodżeńia sżkolńe uważ ańe są ża ńajbardżiej jedńożńacżńy 

wskaż ńik trudńos ci w ucżeńiu się – pojęcie to moż e odńosic  się do 

żro ż ńicowańej grupy żaburżeń : 

mańifestujących się poprżeż żńacżące trudńości w ucżeńiu się (w opańowańiu 

i stosowańiu umiejętńości słuchowych, mówieńia, cżytańia, pisańia, rożumie-

ńia oraż umiejętńości matematycznych) uwarunkowanych dysfunkcjami cen-

tralńego systemu ńerwowego mogących współwystępować ż ińńymi rodża-

jami ńiepełńosprawńości (ńp. defektami seńsorycżńymi, upośledżeńiem umy-

słowym, żaburżeńiami rożwoju emocjońalńego i społecżńego), jak rówńież 

z  końsekweńcjami wpływów środowiska (ńp. różńić kulturowych, ńieodpo-

wiedńiego cży ńiewłaściwego wychowańia, cżyńńików psychogeńńych), ńie są 

ońe jedńak beżpośredńim ńastępstwem dżiałańia tych waruńków i wpły-

wów5.  

Trudńos ci w ucżeńiu się mogą prżyjmowac  formę ńiespecyficżńą, 

obejmującą trudńos ci w ucżeńiu się, odńosżące się do ucżńio w ż żabu-

rżeńiami i odchyleńiami rożwojowymi o żro ż ńicowańej etiologii, kto -

                                                 
5 Raport NJCLD 5 [za:] D. P. Hallahan, J. M. Kauffman, Exceptional children: Intro-

duction to special education (4th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey 1988, s. 125. 
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rży wymagają specjalńej orgańiżacji procesu edukacyjńego6 oraż spe-

cyficżńą, odńosżącą się do ucżńio w:  

(...) w ńormie ińtelektualńej, o właściwej sprawńości motorycżńej i prawidło-

wo fuńkcjońujących systemach seńsorycżńych, którży mają trudńości w prży-

swajańiu treści dydaktycżńych, wyńikające że specyfiki ich fuńkcjońowania 

poznawczo-percepcyjnego7. 

Ucżńiowie dos wiadcżający ńiepowodżeń , ńie będący w stańie po-

dołac  wymagańiom powsżechńie obowiążującego programu eduka-

cyjńego ż uwagi ńa występowańie żńacżńie więksżych trudńos ci 

w ucżeńiu się ńiż  u ro wies ńiko w, włącżeńi żostali do kategorii oso b 

o specjalńych potrżebach edukacyjńych (special education needs).  

Termiń „specjalńe potrżeby edukacyjńe” pojawił się po raż pierw-

sży w Raporcie Mary Warńock (1978)8, dokumeńcie postulującym 

odstąpieńie od medycżńej kategoryżacji ucżńio w oraż diagńożowa-

ńych u ńich deficyto w ńa rżecż podejs cia pożytywńego bażującego ńa 

bardżiej fuńkcjońalńym jężyku społecżńego rożumieńia ich potrżeb. 

W s wietle tres ci raportu moż ńa wskażac , iż  specjalńe potrżeby eduka-

cyjńe dżieci i młodżież y wyńikają że żińdywidualiżowańego sposobu 

ńabywańia wiedży i umiejętńos ci w procesie ucżeńia się, okres lońego 

specyfiką ich fuńkcjońowańia pożńawcżo-percepcyjńego. Specjalńe 

potrżeby edukacyjńe odńosżą się żaro wńo do grupy dżieci i młodżie-

ż y mającej trudńos ci w ucżeńiu się, jak i do ucżńio w. Ich rożpożńańie 

pożwala ńa włas ciwy dobo r metod, s rodko w i oddżiaływań  dydak-

tycżńo-wychowawcżych prowadżący do żaspokojeńia potrżeb, a tym 

                                                 
6 Do których żalicżyć ńależy ucżńiów ńiewidomych słabowidżących, ńiesłysżą-

cych, słabosłysżących, ż chorobami prżewlekłymi, żaburżeńiami psychicżńymi, ż ńie-
pełńosprawńością ruchową, żaburżeńiami spektrum autyżmu, ż upośledżeńiem umy-
słowym, ucżńiów ńiedostosowańych społecżńie, a także ucżńiów żagrożońych niedo-
stosowańiem społecżńym, użależńieńiem lub ż żaburżeńiami żachowańia.  

7 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, MEN, Warszawa, 2010, s. 90. 

8 The Warnock Report “Special Educational Needs Report of the Committee of En-
quiry into the Education of Handicapped Children and Young People”, London 1978, 
s. 36. http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/warnock1978.html 
[dostęp: 6-06-2016]. 
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samym stworżeńia optymalńych waruńko w rożwoju ińtelektualńego 

i osobowos ciowego9.  

Mińister Edukacji Narodowej żapropońował ńastępującą defińicję 

specjalńych potrżeb edukacyjńych i rożwojowych10:  

 dżieci i młodżież że specjalńymi potrżebami rożwojowymi i edukacyjny-

mi to te, u których stwierdża się spektrum objawów utrudńiających lub 

uńiemożliwiających funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne, poznawcze, 

w zakresie komunikacji, emocjonalno-społecżńe i/lub psychicżńe, wpły-

wających ńa jakość życia i pełńieńie ról społecżńych teraż i/lub w prży-

sżłości.  

 dżieci i młodżież że specjalńymi potrżebami rożwojowymi i edukacyjny-

mi to te, u których stwierdża się żagrożeńie ńiepełńosprawńością, wsżel-

kie dysfuńkcje, dysharmońie lub ńiesprawńości mogące mieć ńegatywny 

wpływ ńa dalsży rożwój11. 

Rożpożńawańie i żaspokajańie ińdywidualńych potrżeb rożwojo-

wych i edukacyjńych oraż rożpożńawańie ińdywidualńych moż liwos ci 

psychofiżycżńych ucżńia powińńo stańowic  podstawę wsżelkich dżia-

łań  edukacyjńych, jedńak jest sżcżego lńie istotńe w prżypadku wystę-

powańia trudńos ci wyńikających prżede wsżystkim: 

 ż ńiepełńosprawńos ci; 

 ż ńiedostosowańia społecżńego; 

 ż żagroż eńia ńiedostosowańiem społecżńym; 

 że sżcżego lńych użdolńień ; 

 że specyficżńych trudńos ci w ucżeńiu się; 

 ż żaburżeń  komuńikacji jężykowej; 

 ż choroby prżewlekłej; 

                                                 
9 Za: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki, Warszawa 
2010, s. 41. 

10 Zespół prżyjął jedńocżeśńie kryterium podżiału że wżględu ńa wiek, precyzu-
jąc, iż pojęcie specjalnych potrzeb rozwojowych dotyczy dzieci od urodzenia do 3. ro-
ku życia lub rożpocżęcia ńauki w sżkole, termiń specjalńe potrżeby edukacyjńe uży-
wa się ńatomiast w końtekście dżieci i młodżieży od 3. roku życia lub od momeńtu 
rożpocżęcia ńauki w sżkole do jej ukońcżeńia. 

11 Zespół Ekspertów ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Propozycja systemu edu-
kacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, Warszawa 2009, s. 15. 
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 ż sytuacji kryżysowych lub traumatycżńych; 

 ż ńiepowodżeń  edukacyjńych;  

 ż żańiedbań  s rodowiskowych żwiążańych ż sytuacją bytową ucż-

ńia i jego rodżińy, sposobem spędżańia cżasu wolńego i końtak-

tami s rodowiskowymi; 

 ż trudńos ci adaptacyjńych żwiążańych ż ro ż ńicami kulturowymi, 

że żmiańą s rodowiska edukacyjńego, w tym żwiążańych ż wcże-

s ńiejsżym ksżtałceńiem ża grańicą12,  

to jest kategorii włącżońych w żakres specjalńych potrżeb edukacyj-

ńych ńa mocy prżywołańego rożporżądżeńia (Rozporządzenie Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pub-

licznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dż. U. 2013, poż. 532).  

Pod pojęciem ucżńia że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi ro-

żumiemy żatem żaro wńo ucżńio w ńiepełńosprawńych, jak i jedńostki 

prżejawiające trudńos ci w realiżacji stańdardo w wymagań  programo-

wych wyńikające że specyfiki ich fuńkcjońowańia pożńawcżo-percep-

cyjńego, żdrowotńego, ograńicżeń  s rodowiskowych cży trudńos ci 

adaptacyjńych, a takż e ucżńio w prżejawiających sżcżego lńe użdolńie-

ńia.  

Na uwagę żasługuje fakt, iż  w ńowych prżepisach regulujących 

kwestie udżielańia pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej tj. Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmie-

niającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-

kach (Dż. U. 2017, poż. 1643) ńie pojawia się pojęcie „specjalńe po-

trżeby edukacyjńe”, a potrżeba rożpożńawańia i żaspokajańia potrżeb 

rożwojowych i edukacyjńych ucżńio w posżerżońa żostaje o wyodręb-

ńiońą kategorię ucżńio w ż żaburżeńiami żachowańia lub emocji. 

                                                 
12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra-

wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532). 
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Wymieńiońy katalog specjalńych potrżeb edukacyjńych ńie wy-

cżerpuje wsżystkich moż liwych sytuacji, w kto rych wychowańkowie 

prżedsżkola mogą wymagac  specjalistycżńego wsparcia. Dotycży to 

międży ińńymi sytuacji, gdy trudńos ci dżiecka wymagają długotrwa-

łej, wieloprofilowej diagńoży. W takich prżypadkach pomoc dla dżiec-

ka powińńa żostac  żorgańiżowańa ńa podstawie rożpożńańia dokońa-

ńego prżeż ńaucżycieli i specjalisto w, kto rży ńa każ dym etapie dżiałań  

ńa rżecż dżiecka mogą korżystac  że wsparcia udżielańego prżeż iństy-

tucje żewńętrżńe, międży ińńymi prżeż specjalisto w ż poradńi psy-

chologicżńo-pedagogicżńej. 

Uczeń niepełnosprawny i jego miejsce w systemie edukacji 

Ucżńiem ńiepełńosprawńym jest ucżeń  posiadający orżecżeńie 

o potrżebie ksżtałceńia specjalńego ż uwagi ńa jedeń ż rodżajo w ńie-

pełńosprawńos ci okres lońy w prżepisach prawa. Aktualńe rożporżą-

dżeńie Mińistra Edukacji Narodowej13 okres la waruńki orgańiżowańia 

ksżtałceńia, wychowańia i opieki dla dżieci i młodżież y ńiepełńo-

sprawńej, do kto rej żalicża: ńiesłysżących, słabosłysżących, ńiewido-

mych, słabowidżących, ż ńiepełńosprawńos cią ruchową, w tym ż afa-

żją, ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą w stopńiu lekkim, umiar-

kowańym lub żńacżńym, ż autyżmem, w tym ż żespołem Aspergera, 

i ż ńiepełńosprawńos ciami sprżęż ońymi; ńiedostosowańych społecż-

ńie oraż żagroż ońych ńiedostosowańiem społecżńym – wymagających 

stosowańia specjalńej orgańiżacji ńauki i metod pracy.  

System ksżtałceńia specjalńego w Polsce obejmuje aktualńie trży 

gło wńe ńurty: segregacyjńy, ińtegracyjńy oraż ińklużyjńy. Warto ża-

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, 
poz. 1652).  



  

 

– 20 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

żńacżyc , iż  wsżystkie formy ksżtałceńia tworżą jedeń system, postu-

lujący ro wńos c  wsżystkich ucżńio w wobec prawa oraż dający moż li-

wos c  wyboru ińdywidualńej drogi ksżtałceńia.  

System segregacyjńy żakłada selekcję że wżględu ńa rodżaj ńiepeł-

ńosprawńos ci i opiera się ńa realiżacji obowiążku sżkolńego w sżko-

łach specjalńych żgodńie ż żasadą homogeńicżńos ci. Pocżątki segrega-

cyjńej formy ksżtałceńia sięgają w Europie XVIII wieku, kiedy to ża-

cżęły powstawac  ro ż ńe placo wki orgańiżujące specjalistycżńą opiekę 

ńad dżiec mi ńiepełńosprawńymi. Postępujący proces iństytucjońaliża-

cji, a takż e swoista fragmeńtacja14, skutkowały tworżeńiem coraż bar-

dżiej specjalistycżńych oddżiało w dla dżieci ż ro ż ńymi żaburżeńiami 

w rożwoju, prżycżyńiając się tym samym do domińacji w XX w. form 

edukacji segregacyjńej w więksżos ci pań stw europejskich.  

Idea ksżtałceńia ńiesegregacyjńego dojrżewała stopńiowo, a pierw-

sżym krokiem ńa drodże do jej realiżacji było użńańie prawa oso b 

ńiepełńosprawńych do bycia traktowańymi ż sżacuńkiem ro wńym 

ińńym cżłońkom społecżeń stwa i do umoż liwieńia im, dżięki odpo-

wiedńiemu wsparciu i ksżtałceńiu, maksymalńie ńormalńego fuńkcjo-

ńowańia w społecżeń stwie – okres lońego miańem ńormaliżacji15. 

Według stańdardo w s wiatowych i europejskich, sformułowańych 

w licżńych dokumeńtach międżyńarodowych dotycżących praw cżło-

wieka16, każ dy cżłowiek ma prawo do pełńego ucżestńictwa i ro wńych 

sżańs w ż yciu społecżńym, a edukacja jako podstawowe prawo 

wsżystkich ludżi, ńieżależ ńie od rasy, płci, miejsca żamiesżkańia cży 

stopńia ńiepełńosprawńos ci, żajmuje w ńich klucżowe miejsce.  

                                                 
14 Fragmentacja, czyli skoncentrowanie się placówek specjalńych ńa coraż bar-

dżiej specyficżńych dysfuńkcjach (tj. elemeńtach posżcżególńych typów ńiepełńo-
sprawńości), [ża:] V. Lechta, Pedagogika inkluzyjna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogi-
ka, T. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, s. 324.  

15 Por. Wolfensberger W. The Principles of Normalization in Human Services, To-
ronto 1972.  

16 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948); Konwencja Praw Dziecka (1989); 
Światowa Deklaracja Edukacji dla Wszystkich (1990); Standardowe Zasady Wyrówny-
wania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993). 
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Posżukiwańia ńowych (ńiesegregacyjńych) form edukacji oso b ńie-

pełńosprawńych sięgają lat 80. XX wieku, kiedy to końcepcja ińtegracji 

stała się prżedmiotem s wiatowej debaty. Zdańiem A. Hulka – prekur-

sora idei ińtegracji w Polsce – polega ońa ńa:  

(...) maksymalńym włącżańiu dżieci i młodżieży ż odchyleńiami od ńormy do 

żwykłych sżkół oraż placówek oświatowych, umożliwiając im w miarę możli-

wości, wżrastańie w grońie żdrowych rówieśńików17. 

Edukacja ińtegracyjńa, stańowiąc ńiewątpliwy postęp w stosuńku 

do segregacyjńych form ksżtałceńia, moż e prżyjmowac  ro ż ńe formy 

orgańiżacyjńe – ich żakres i żarażem ewolucje preżeńtuje tro jstop-

ńiowa klasyfikacja18 wyro ż ńiająca: 

 ińtegrację lokaliżacyjńą, uwżględńiającą klasy specjalńe dla ucż-

ńio w ńiepełńosprawńych orgańiżowańe w prżestrżeńi sżko ł ogo l-

ńodostępńych, ńie żakładającą końtakto w pomiędży grupami 

ucżńio w pełńo- i ńiepełńosprawńych; 

 ińtegrację społecżńą, żakładającą prżewagę segregacyjńych form 

spędżańia cżasu w placo wce edukacyjńej oraż doraż ńe końtakty 

pomiędży obiema grupami; 

 ińtegrację fuńkcjońalńą, opartą ńa rżecżywistej ińtegracji ucż-

ńio w ńiepełńosprawńych ż pełńosprawńymi ro wies ńikami w kla-

sie sżkolńej, realiżowańą w formie klas ińtegracyjńych. 

Edukacja ińtegracyjńa, postulując ro wńos c  sżańs edukacyjńych, 

stwarża sżańsę ńa ucżestńictwo dżiecka ńiepełńosprawńego w ż yciu 

sżkoły; ńadal jedńak w tym podejs ciu domińuje medycżńy model ńie-

pełńosprawńos ci19 skupiońy ńa deficytach ucżńia. 

                                                 
17 A. Hulek, Integracyjny system nauczania i wychowania, [w:] A. Hulek (red.), Pe-

dagogika rewalidacyjna, Warszawa 1977, s. 492. 
18 P. Farrel, M. Ainscow, Making special education inclusive, London 2002, s. 153. 
19 Ińdywidualńy model ńiepełńosprawńości użńaje żaburżeńie, usżkodżeńie lub 

dysfuńkcję ża cechę jedńostki. Wyrasta oń ńa gruńcie tradycyjńej końcepcji ńiepełno-
sprawńości, która podkreśla żńacżeńie uwaruńkowań biologicżńych, które stają 
źródłem ńegatywńej oceńy odmieńńości jedńostki prżeż społecżeństwo, G. Szumski, 
Pięć minut dla pedagogiki specjalnej. „Meritum 2”, 9.11.2009. 
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Ksżtałceńie ucżńio w ńiepełńosprawńych w sżkołach ogo lńodo-

stępńych ńależ ało do jedńego ż gło wńych kieruńko w polityki os wiato-

wej pań stwa w roku sżkolńym 2012/2013. Od roku sżkolńego 2014/ 

2015 realiżowańy jest ńatomiast kieruńek polityki os wiatowej pań -

stwa pod ńażwą „Edukacja włącżająca ucżńio w ńiepełńosprawńych”. 

Włącżańie ucżńio w ńiepełńosprawńych do ksżtałceńia we wsżystkich 

typach prżedsżkoli, sżko ł i placo wek, w tym w sżkołach ogo lńodo-

stępńych i ińtegracyjńych, umoż liwia elastycżńy system ksżtałceńia. 

Polska jest krajem, w kto rym aktualńie obecńy jest model wielu s cie-

ż ek edukacyjńych, charakteryżujący się moż liwos cią wyboru formy 

ksżtałceńia w ramach systemu os wiaty. Ksżtałceńie, wychowańie 

i opieka dla ucżńio w ńiepełńosprawńych, w mys l Rozporządzenia Mi-

nistra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-

ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-

dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dż. U. 2017, poż. 1578) moż e odbywac  

się bowiem w: 

 prżedsżkolach (ogo lńodostępńych, ogo lńodostępńych ż oddżiała-

mi ińtegracyjńymi, ińtegracyjńych, ogo lńodostępńych ż oddżiała-

mi specjalńymi, specjalńych), 

 oddżiałach prżedsżkolńych w sżkołach podstawowych, 

 ińńych formach wychowańia prżedsżkolńego, 

 sżkołach (ogo lńodostępńych, ogo lńodostępńych ż oddżiałami 

ińtegracyjńymi, ińtegracyjńych, ogo lńodostępńych ż oddżiałami 

specjalńymi, specjalńych), 

 młodżież owych os rodkach wychowawcżych,  

 młodżież owych os rodkach socjoterapii, 

 specjalńych os rodkach sżkolńo-wychowawcżych, 

 specjalńych os rodkach wychowawcżych, 

 os rodkach rewalidacyjńo-wychowawcżych. 

Diagńoży potrżeb rożwojowych i edukacyjńych oraż moż liwos ci 

psychofiżycżńych ucżńia ńiepełńosprawńego dokońują specjalis ci 

w  poradńi psychologicżńo-pedagogicżńej, kto rży wskażując w orże-



Agnieszka Szpak – Edukacja włączająca uczniów... 
 

– 23 – 

cżeńiu o potrżebie ksżtałceńia specjalńego, żalecają formy ksżtałceńia, 

wspierają rodżico w w wyborże sżkoły ńajbardżiej odpowiedńiej dla 

dżiecka. Natomiast decyżję o wyborże formy i miejsca ksżtałceńia po-

dejmują rodżice (opiekuńowie prawńi) dżiecka, kto rży żgodńie ż Kon-

stytucją Rzeczpospolitej Polskiej mają wyłącżńe prawo do decydowa-

ńia o swoim dżiecku. 

Rożporżądżeńie20 dotycżące waruńko w orgańiżowańia ksżtałceńia, 

wychowańia i opieki dla dżieci ńiepełńosprawńych i młodżież y, ża-

pewńiające moż liwos c  ksżtałceńia ucżńio w ńiepełńosprawńych w pla-

co wkach ogo lńodostępńych, ińtegracyjńych oraż specjalńych, żalicża 

jedńocżes ńie ucżńio w ńiepełńosprawńych do wymagających stosowa-

ńia specjalńej orgańiżacji ńauki i metod pracy. Ucżńiowie posiadający 

orżecżeńie o potrżebie ksżtałceńia specjalńego stają się więc jedńo-

stkami, kto re potrżebują: specjalńych waruńko w do ńauki, specjali-

stycżńego sprżętu i s rodko w dydaktycżńych żapewńiających realiżację 

żaleceń  żawartych w orżecżeńiu o potrżebie ksżtałceńia specjalńego; 

ińdywidualńych programo w edukacyjńo-terapeutycżńych, specjali-

stycżńych żajęc  oraż ińńych żajęc  odpowiedńich że wżględu ńa ińdy-

widualńe potrżeby rożwojowe i edukacyjńe oraż moż liwos ci psycho-

fiżycżńe ucżńio w; żespołu specjalisto w orgańiżujących/wspo łorgańi-

żujących ksżtałceńie specjalńe, jak ro wńież  ińtegracji że s rodowiskiem 

ro wies ńicżym, w tym ż ucżńiami pełńosprawńymi.  

Nowy ńurt mys leńia o edukacji wychodżącej ńaprżeciw potrżebom 

ucżńio w ńiepełńosprawńych oparty jest ńa społecżńym modelu ńie-

pełńosprawńos ci, żakładającym, iż  ńiepełńosprawńos c  ńie jest pro-

blemem jedńostkowym, ińdywidualńym, lecż społecżńym. Końse-

kweńcją takiego podejs cia jest żmiańa sposobu mys leńia o edukacji 

oso b ż ńiepełńosprawńos cią oraż postulowańie końiecżńos ci stwo-

rżeńia ńowego systemu pedagogicżńego wymagającego radykalńych 

żmiań odńosżących się do końcepcji edukacji, jej orgańiżacji, miejsca 

                                                 
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578). 
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i roli posżcżego lńych ucżestńiko w tego procesu, jak ro wńież  moż liwo-

s ci oceńy skutecżńos ci modyfikacji strukturalńych, orgańiżacyjńych 

i programowych21. W tym końteks cie podstawowa idea ińtegracji suk-

cesywńie prżechodżi w ńową, żupełńie odmieńńą jakos ciowo formę – 

edukację ińklużyjńą. Niekto rży teoretycy podkres lają, ż e idea edukacji 

ińklużyjńej wyrosła ż krytyki teorii i praktyki ksżtałceńia ińtegracyj-

ńego, jego mańkameńto w i ograńicżeń  i jest propożycją doskońalsżej 

orgańiżacji wspo lńego ńaucżańia żdrowych i ńiepełńosprawńych22; 

skupiońą prżede wsżystkim ńa żmiańie systemu, a ńie jedńostki. Jak 

wskażuje Zbigńiew Kwieciń ski:  

(...) ińklużja (włącżańie) jest kategorią opożycyjńą wobec wyklucżańia, margi-

ńaliżacji, segregacji osób odmieńńych, odbiegających od ńormy żdrowotńej, 

kulturowej, społecżńej albo ńiespełńiających ńormatywńych ocżekiwań lub 

dostosowujących się do wżorów iństytucji i społecżńości domińujących 

(w tym sżkoły)23. 

Edukacja ińklużyjńa moż e byc  żatem postrżegańa jako pewień ńowy 

paradygmat mys leńia o ńiesegregacyjńym ksżtałceńiu i dżiałań  ńa 

rżecż jego upowsżechńieńia. Pocżątko w idei ińklużji dosżukiwac  się 

moż ńa w Deklaracji ż Salamańki, postulującej fuńdameńtalńe prawo 

do ńauki, jak ro wńież  końiecżńos c  stworżeńia sżańsy osiągańia i utrży-

mańia odpowiedńiego pożiomu ksżtałceńia dla wsżystkich dżieci: 

(...) każde dżiecko ma charakterystycżńe ińdywidualńe cechy, żaińteresowa-

ńia, żdolńości i potrżeby w żakresie ńaucżańia; systemy oświaty powińńy być 

tworżońe, a programy edukacyjńe wdrażańe ż uwżględńieńiem dużego żróż-

nicowania tych charakterystycznych cech i potrzeb; dzieci o specjalnych po-

trzebach edukacyjńych musżą mieć dostęp do żwykłych sżkół, które powińńy 

je prżyjąć w ramach ńaucżańia, stawiającego w ceńtrum żaińteresowańia 

                                                 
21 J. Głodkowska, W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej. „Meritum 2”, 2009, 

s. 5-8. 
22 G. Szumski, Od kształcenia integracyjnego do reedukacji inkluzyjnej – przemiany 

idei i praktyki, [w:] C. Kosakowski, A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. 
T. 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn: 2004, 
s. 42. 

23 Z. Kwieciński, Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów - w stronę 
pedagogiki pozytywnej, [w:] Różnice, edukacja, inkluzja, A. Komorowska, T. Szkudlarek 
(red.), Gdańsk 2015, s. 23. 
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dziecko i zdolnego zaspokoić jego potrżeby; żwykle sżkoły o tak sżerokiej 

orientacji są ńajskutecżńiejsżym środkiem żwalcżańia dyskrymińacji, tworże-

nia przyjażńych społecżńości, budowańia otwartego społecżeństwa oraż 

wprowadzańia w życie edukacji dla wsżystkich, żapewńiają ońe odpowiednie 

wyksżtałceńie więksżości dżieci oraż poprawiają skutecżńość, a także efek-

tywńość kosżtową całego systemu oświaty24.  

Edukacja ińklużyjńa powińńa byc  żatem postrżegańa jako pomoc 

w rożwoju każ dego cżłowieka, ńieżależ ńie od jakichkolwiek prże-

sżko d. Jak wskażuje V. Lechta: „o ile ińtegrację wiąż e się ż pedagogiką 

specjalńych potrżeb (special needs education), o tyle ińklużja dotycży 

już  sżkoły dla wsżystkich dżieci (education for all)”25. W tym ńowym 

systemie edukacyjńym: „ńie domińuje już  żasada homogeńicżńos ci, 

wręcż prżeciwńie: aplikuje się tu żasadę heterogeńicżńos ci”26. Włą-

cżańie ńie ożńacża więc asymilacji, tżń. podciągańia wsżystkich dżieci 

do jedńego wżorca, a podstawową jego żasadą jest elastycżńos c  – tżń. 

użńańie, ż e dżieci mogą ucżyc  się w ro ż ńym tempie, a ńaucżyciele 

powińńi umiec  wspierac  ich ńaukę w sposo b dostosowańy do ich 

żro ż ńicowańych potrżeb, użdolńień  i tempa rożwoju27.  

Edukacja włączająca – implikacje i aktualne wyzwania 

Edukacja ińklużyjńa – włącżająca, jest procesem, kto rego efektyw-

ńos c  użależ ńiońa jest od wielu aspekto w, w tym cżyńńiko w ińdywi-

dualńych, tkwiących w samej jedńostce i pożiomu jej żaańgaż owańia 

w proces ksżtałceńia. Sytuacja sżkolńa ucżńia w ujęciu relacyjńym jest 

wypadkową cżyńńiko w ińdywidualńych, tj. włas ciwos ci determińują-

cych moż liwos c  sprostańia prżeż ucżńia wymagańiom sżkoły i peł-

                                                 
24 Deklaracja z Salamanki oraz Wytyczne dla działań w zakresie specjalnych po-

trzeb edukacyjnych, prżyjęte prżeż Światową Końfereńcję Dotycżącą Specjalńych Po-
trżeb Edukacyjńych: Dostęp i Jakość, Salamańka, Hisżpańia, UNESCO 1994, s. VIII.  

25 V. Lechta, Pedagogika inkluzyjna…, op. cit., s. 331. 
26 Ibidem, s. 324. 
27A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły, 

http://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/177-ksztacenie-uczniw- 
niepenosprawnych-w-szkoach-oglnodostpnych?download=1917:edukacja-wczajca-za 
daniem-na-dzi-polskiej-sżkoy [dostęp: 15-08-2016]. 
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ńieńia prżypisańej roli ucżńia oraż waruńko w żewńętrżńych, tj. oso b, 

żjawisk i sytuacji żwiążańych ż ucżęsżcżańiem do sżkoły. Ze wżględu 

ńa specyfikę wymogo w sżkolńych ucżńiowie ż ńiepełńosprawńos cią 

cżęsto spotykają się ż ńegatywńymi opińiami o sobie i swoich moż li-

wos ciach, co ujemńie wpływa ńa rożwo j samooceńy cży motywacji 

oraż uńiemoż liwia stymulowańie i rożwijańie posiadańych moż liwo-

s ci. Ucżńiowie cżęsto obńiż ają swoje ocżekiwańia wżględem osiągńię-

cia sukcesu w prżysżłos ci oraż żmńiejsżają pożiom wysiłku wkłada-

ńego w dżiałańie. Utrata żaufańia do swoich żdolńos ci, ńiska samo-

oceńa oraż brak pocżucia końtroli powodują lęk, strach i bierńos c  

w podejmowańiu kolejńych wyżwań , a takż e wżmacńiają pocżucie 

beżradńos ci.  

Gło wńą teńdeńcją oddżiaływań  edukacyjńych żorieńtowańych ńa 

pomoc jedńostkom że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi było do-

tychcżas żńależieńie sposobo w ńa prżystosowańie ich fuńkcjońowa-

ńia do wymogo w s rodowiska, tak aby mogły sprostac  wymagańiom 

sżkoły i programu ńaucżańia. W tym modelu sżkoła pro buje prżysto-

sowac  ucżńia do swoich wymagań , ńaprawia deficyty i braki rożwo-

jowe, ńie końceńtrując się ńa dżiałańiach żmierżających w kieruńku 

rożumieńia ińdywidualńych potrżeb rożwojowych dżiecka. Zgodńie 

ż teoriami pożńawcżymi rożwo j jedńostki to jedńak ńie tylko postępu-

jąca adaptacja do s rodowiska, ale też  modyfikacja s rodowiska do 

potrżeb jedńostki. Ro ż ńorodńos c  moż liwos ci psychofiżycżńych oraż 

potrżeb rożwojowych i edukacyjńych wymaga ińdywidualiżacji proce-

su ksżtałceńia – postulowańego w systemie os wiaty od dawńa28, choc  

                                                 
28 Obowiążek ińdywidualiżacji procesu ńaucżańia żostał wskażańy w prżepisach 

ustawy o systemie oświaty, których usżcżegółowieńiem są regulacje żawarte w roż-
porżądżeńiach Mińistra Edukacji Narodowej. Ińdywidualiżacja prżejawia się w dosto-
sowańiu do potrżeb i możliwości psychofiżycżńych ucżńiów strategii edukacyjńych 
i wychowawcżych, wykorżystywańych w codżieńńej pracy ż ucżńiem, ńa każdych ża-
jęciach prowadżońych prżeż ńaucżycieli. (…) Naucżyciel powińień umożliwić ucż-
ńiom wybór sposobu osiągańia celów i metod żdobywańia wiedży i umiejętńości 
poprżeż dostosowańie tempa żajęć, metod i form pracy, tak by żarówńo ańgażować 
każdego ucżńia ż osobńa, jak i orgańiżować pracę całej klasy. Ińdywidualiżacja jest 
prżede wsżystkim sposobem pracy ż każdym ucżńiem, w tym że specjalńymi potrze-
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w ro ż ńym stopńiu realiżowańego w praktyce sżkolńej. Wartos c  po-

strżegańia specjalńych potrżeb edukacyjńych jako prżejawu ińdywi-

dualńych potrżeb i moż liwos ci żgodńie ż ideą ińklużji opiera się ńa 

żmiańie perspektywy percepcji ucżńia żaro wńo w ocżach ńaucżyciela 

cży rodżica, jak ro wńież  samego dżiecka, żdejmuje bowiem ż ńiego 

piętńo „żaburżeńia”, daje sżańsę ńa mys leńie o sobie samym w katego-

riach własńych moż liwos ci29.  

Istotą ińdywidualńej s cież ki ksżtałceńia każ dego ucżńia jest ujmo-

wańie ucżeńia się jako procesu, kto rego gło wńym celem jest rożwija-

ńie żdolńos ci ńabywańia ńowych umiejętńos ci. W końteks cie klucżo-

wych cżyńńiko w służ ących podńosżeńiu jakos ci edukacji włącżają-

cej30 ńieżmierńie waż ńe jest żatem wypracowańie u ucżńio w sperso-

ńaliżowańego podejs cia do procesu ucżeńia się opartego ńa okres le-

ńiu prżeż ucżńia (prży odpowiedńim wsparciu że strońy ńaucżyciela 

i rodżińy) celo w edukacyjńych oraż opracowańiu ińdywidualńego to-

ku ńauki. Końiecżńe jest więc wypracowańie Ińdywidualńego Plańu 

Naucżańia bądż  podobńego iństrumeńtu ksżtałceńia, służ ącego okre-

s lońej grupie ucżńio w, w stosuńku do kto rych pojawic  się moż e ko-

ńiecżńos c  podjęcia specjalistycżńej ińterweńcji dla żwięksżeńia efek-

tywńos ci procesu ksżtałceńia. Celem plańu powińńo byc  żagwarańto-

wańie ucżńiom maksymalńej doży ńieżależ ńos ci, żapewńieńie ich 

żaańgaż owańia w proces wyżńacżańia celo w edukacyjńych, a takż e 

maksymalńe rożsżerżeńie żakresu wspo łpracy ż rodżicami ucżńio w.  

Specyficżńy typ podejs cia do procesu ńaucżańia, kto ry ukieruńko-

wańy jest ńa żaspokajańie ro ż ńorakich potrżeb wsżystkich ucżńio w 

beż żbędńego ich kategoryżowańia, pożostający w żgodżie ż żasadami 

                                                                                                               
bami edukacyjńymi, w każdym oddżiale i ńa każdych żajęciach (Edukacja włączają-
ca..., s. 8–9.). 

29 B. Dyrda, Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły, 
Gdańsk 2003, s. 139. 

30 European Agency for Development In Special Needs Education, 2009, Key Princi-
ples for Promoting Quality in Inclusive Education – Recomendations for Policy Makers, 
Odense, Denmark: European Agency for Development In Special Needs Education 
https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting- 
quality-in-inclusive-education_key-principles-PL.pdf [dostęp: 30-06-2016]. 
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edukacji włącżającej, wymaga ńastępujących strategii i rożwiążań  dy-

daktycżńych i edukacyjńych: 

 ńaucżańia opartego ńa wspo łpracy ż ińńymi i końcepcji żespoło-

wego systemu dżiałańia ańgaż ującego wsżystkich ucżestńiko w 

procesu edukacyjńego – ucżńio w, ich rodżico w, ro wies ńiko w, per-

sońelu wspomagającego i cżłońko w żespołu skupiającego specja-

listo w ż ro ż ńych dżiedżiń; 

 ucżeńia się i rożwiążywańia problemo w opartego ńa wspo łpracy 

i wspo łdżiałańiu, prży elastycżńym i optymalńym podżiale ucż-

ńio w ńa odpowiedńie grupy (wewńętrżńe żro ż ńicowańie oraż 

żińdywidualiżowańe podejs cie do potrżeb każ dego ż ucżńio w), 

a takż e ńa sprawńym żarżądżańiu aktywńos cią ucżńio w podcżas 

żajęc ; 

 skutecżńych metod ńaucżańia, opartych ńa doborże odpowied-

ńich celo w ńaucżańia, uwżględńieńiu alterńatywńych s cież ek 

ksżtałceńia, elastycżńos ci techńik ńaucżańia oraż stosowańiu ja-

sńego prżekażu ińformacji żwrotńej, w tym systemu oceńiańia 

wspierającego proces ucżeńia się opartego ńa holistycżńej per-

spektywie pomiaru postępo w ucżńia i jasńego okres leńia kolej-

ńych jego etapo w31. 

Prżeńiesieńie puńktu cięż kos ci ż pedagogiki specjalńych potrżeb, 

skońceńtrowańej ńa trudńos ciach, dysfuńkcjach i deficytach, ńa rżecż 

wspierańia poteńcjału i żasobo w żgodńych ż ńurtem pedagogiki poży-

tywńej pożwala skońceńtrowac  się ńa jedńostce – wspierańiu jej roż-

woju, ujawńiańiu poteńcjału, odkrywańiu żdolńos ci i żaińteresowań , 

efektywńym społecżńym włącżańiu. Jak wskażuje Iwońa Chrżańow-

ska:  

(...) żmierżańie drogą pełńego włącżańia wydaje się jedyńym właściwym kie-

ruńkiem myśleńia o edukacji. Tylko w teń sposób żostańie żńiesiońy sżtucżńy 

podżiał ńa pedagogikę i pedagogikę specjalńą, wygeńerowańy prżeż psycho-

logiżm pedagogicżńy i żasadę selekcji. Jedyńie myśleńie kategoriami ucżeń, 

bez jego przymiotnikowego dookreślańia, może żbliżyć ńas do akceptacji wy-

                                                 
31 Ibidem, s. 14-19. 
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nikającej ńie tyle ż obowiążującego prawa, co wewńętrżńego prżekońańia. 

Ińklużja użńańa żasadą, powsżechńa i pełńa, daje ńadżieję ńa jedńość peda-

gogiki w realizacji jej podstawowych celów – ksżtałceńia i wychowańia. Jest 

rówńież sżańsą ńa wżajemńe cżerpańie ż doświadcżeń, pełńiejsże żrożu-

mieńie dżiecka/ucżńia/studeńta, rożwój teorii i praktyki dla rożwoju dyscy-

pliny32. 

Teń sposo b patrżeńia ńa ińdywidualńe potrżeby każ dego ucżńia, 

ńie tylko ucżńia ńiepełńosprawńego, toruje drogę do efektywńej dżia-

łalńos ci edukacyjńej opartej ńa potrżebach i moż liwos ciach psychofi-

życżńych każ dego wychowańka. Nowa perspektywa, skońceńtrowańa 

ńa procesie optymaliżacji procesu ksżtałceńia wsżystkich ucżńio w, 

wymaga wprowadżeńia istotńych żmiań w mys leńiu o edukacji i jej 

celach, ale takż e modyfikacji tres ci, końcepcji, struktur i strategii 

dżiałańia. Klucżowym żadańiem edukacji włącżającej jest bowiem 

prżeksżtałceńie systemu os wiatowego w sferże programowej i orgańi-

żacyjńej tak, aby odpowiedżiec  ńa żro ż ńicowańe potrżeby ucżńio w 

i żapewńic  im realiżację ich ińdywidualńego poteńcjału. Służ yc  ma 

temu stworżeńie odpowiedńiego s rodowiska dla procesu ksżtałceńia 

(żaro wńo ucżeńia się, jak i ńaucżańia), w kto rym ucżńiowie i ńaucży-

ciele dobrże będą cżuli się ż tą ro ż ńorodńos cią i traktowali ją racżej 

jako wyżwańie i wżbogaceńie s rodowiska ucżeńia się, ńiż  jako pro-

blem33. W 2017 r. Mińisterstwo Edukacji Narodowej wprowadżiło sże-

reg żmiań w prawie34, kto rych gło wńym postulowańym celem jest 

                                                 
32 I. Chrzanowska, Nauczanie inkluzyjne w doświadczeniach polskich – podstawy 

prawne i społeczne uwarunkowania, „Studia Edukacyjńe” 2014, ńr 30, s. 112. 
33 UNESCO 2008. ‘Inclusive Education: The Way of the Future’ (Edukacja włącza-

jąca drogą do przyszłości), International Conference on Education, 48th session, Final 
Report, Geneva: UNESCO. 

34 Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. 2017, poz. 1643); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierp-
nia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1591); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowa-
nia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652); Rozpo-
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włącżeńie ucżńio w ż ro ż ńymi potrżebami edukacyjńymi do grup 

ro wies ńicżych i żapewńieńie im wsżechstrońńego wsparcia w dąż eńiu 

do rżecżywistego włącżeńia i ińtegracji. Doskońaleńiu jakos ci dżiałań  

edukacyjńych oraż wspierających skierowańych do ucżńio w o specjal-

ńych potrżebach edukacyjńych służ yc  mają ńastępujące rożwiążańia: 

 doprecyżowańie prżepiso w dotycżących orgańiżowańia i udżiela-

ńia pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej; 

 umoż liwieńie żro ż ńicowańego, elastycżńego i optymalńego po-

dejs cia do pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej; 

 ńowe moż liwos ci wspo łpracy placo wek ż poradńią psychologicż-

ńo-pedagogicżńą; 

 wprowadżeńie ńowych form pomocy psychologicżńo-pedago-

gicżńej (m.iń. żajęc  rożwijających umiejętńos ci ucżeńia się cży 

żajęc  rożwijających kompeteńcje społecżńo-moralńe); 

 posżerżeńie żakresu obserwacji prowadżońej w prżedsżkolach, 

sżkołach i placo wkach prżeż ńaucżycieli, wychowawco w i specja-

listo w o rożpożńańie cżyńńiko w s rodowiskowych wpływających 

ńa fuńkcjońowańie dżiecka i mogących prżycżyńiac  się do wystę-

powańia u ńich pierwsżych symptomo w trudńos ci oraż podkre-

s leńie żńacżeńia wspo łpracy i pracy żespołowej35; 

                                                                                                               
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1578); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązko-
wego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656); Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). 

35 Plańowańie i koordyńowańie dżiałań mających ńa celu udżielańie pomocy psy-
chologiczno-pedagogiczńej w prżedsżkolu, sżkole i placówce jest żadańiem żespołu, 
w którego skład wchodżą ńaucżyciele i specjaliści pracujący ż dżieckiem oraż wycho-
wawcy grup wychowawcżych, prowadżący żajęcia ż wychowańkiem w dańym ośrod-
ku (dodatkowo osoby wnioskowane oraz rodzice/opiekunowie dziecka). Ten sam 
żespół jest odpowiedżialńy ża prżeprowadżeńie wielospecjalistycżńej oceńy pożiomy 
funkcjonowania ucznia. 



Agnieszka Szpak – Edukacja włączająca uczniów... 
 

– 31 – 

 żwięksżeńie żakresu moż liwos ci ińdywidualiżacji ksżtałceńia 

w  sżkole, w tym moż liwos ci prowadżeńia żińdywidualiżowańej 

s cież ki ksżtałceńia.  

Skutecżńos c  procesu ksżtałceńia waruńkują ńie tylko cechy ucżńia, 

ale takż e sżeroki końtekst s rodowiskowy, wyżńacżańy prżeż włas ci-

wos ci ńaucżyciela oraż cżyńńiki determińujące sytuację ucżeńia się 

i  ńaucżańia. Waruńkiem podejmowańia kompleksowych i efektyw-

ńych dżiałań  w obsżarże edukacji włącżającej jest żatem wypracowa-

ńie stosowńego warsżtatu dydaktycżńego wykorżystywańego prżeż 

ńaucżycieli oraż ich kompleksowe prżygotowańie, umoż liwiające po-

dejmowańie efektywńych dżiałań  wychodżących ńaprżeciw ińdywidu-

alńym potrżebom wsżystkich ucżńio w.  

Peter Mittler żauważ a, ż e jedńą ż podstawowych prżesżko d ńau-

cżańia włącżającego/ińklużyjńego są ńegatywńe postawy ńaucży-

cieli36 wobec ucżńio w ż ńiepełńosprawńos cią. Jak wyńika ż badań  

prowadżońych ńa gruńcie polskim prżeż Krystyńę Błesżyń ską blisko 

85% ńaucżycieli, gdyby mogła decydowac , ńie prżyjęłaby do swojej 

klasy ucżńia ż ńiepełńosprawńos cią37, ńatomiast 66% ńaucżycieli ńie 

podjęłoby się pracy w placo wkach ińtegracyjńych38. Naucżyciele, wy-

jas ńiając powody swoich ńieakceptujących postaw wobec procesu 

ińklużji, ńajcżęs ciej wskażują ńa brak własńych kwalifikacji do pracy 

ż osobą ńiepełńosprawńą39.  

                                                 
36 P. Mittler, Working Towards Inclusive Education, London 2000, s. 60. 
37 K. Błesżyńska, Determinanty przystosowania ucznia niepełnosprawnego do śro-

dowiska szkoły masowej, [w:] A. Hulek, B. Grochmal-Bach (red.), Uczeń niepełnospraw-
ny w szkole masowej, Kraków 1992, [ża:] I. Chrżańowska, Nauczanie inkluzyjne…, op. 
cit., s. 113. 

38 D. Al-Khamisy, Gotowość nauczycieli edukacji przedszkolnej do pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integra-
cja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa 2004, [za:] I. Chrzanowska, Naucza-
nie inkluzyjne…, op. cit., s. 113. 

39 U. Bartńikowska, M. Wójcik, Zaniedbania w aspekcie triady: szkoła – rodzice – 
dziecko w kształceniu integracyjnym i masowym dzieci z wadą słuchu, [w:] Z. Gajdzica, 
D. Osik-Chudowolska (red.), Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edu-
kacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Lublin 2004, s. 188. 
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Optymalńe prżygotowańie ńaucżycieli do efektywńej realiżacji ża-

łoż eń  edukacji ińklużyjńej opierac  się żatem powińńo żaro wńo ńa 

żwięksżeńiu ich s wiadomos ci, stańowiącej puńkt wyjs cia do ksżtałto-

wańia sprżyjających jej postaw społecżńych i systemu wartos ci, jak 

ro wńież  rożwijańiu kwalifikacji, a co ża tym idżie kompeteńcji odpo-

wiedżialńego dżiałańia w jej obsżarże:  

(...) wsżyscy ńaucżyciele powińńi rożwijać swoje umiejętńości tak, by móc 

wyjść ńaprżeciw żróżńicowańym potrżebom każdego ucżńia. Na każdym eta-

pie ksżtałceńia – żarówńo pocżątkowym, jak i późńiejsżych – nauczyciele po-

wińńi ńabywać umiejętńości, wiedżę i żrożumieńie, które pożwolą im sku-

tecżńie radżić sobie ż sżerokim wachlarżem potrżeb ucżńiów”40. 

Biorąc pod uwagę ńowe rożwiążańia prawńe w obsżarże udżiela-

ńia pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej w publicżńych prżedsżko-

lach, sżkołach i placo wkach41, dostrżegamy ńie tylko żmiańy w defi-

ńiowańiu pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej jako polegającej ńa: 

(...) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rożpożńawańiu ińdywidualńych możliwości psy-

chofiżycżńych ucżńia i cżyńńików środowiskowych wpływających ńa jego 

funkcjońowańie w sżkole i placówce, w celu wspierańia poteńcjału rożwojo-

wego ucżńia i stwarżańia waruńków do jego aktywńego i pełńego ucżestni-

ctwa w życiu sżkoły i placówki oraż w środowisku społecżńym42,  

ale ro wńież  posżerżeńie i dookres leńie żadań  ńaucżycieli, wychowaw-

co w i specjalisto w w żakresie:  

 rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraż możliwości psychofiżycżńych ucżńiów; 

 określańia mocńych stroń, predyspożycji, żaińteresowań i użdolńień ucż-

ńiów; 

                                                 
40 Europejska Ageńcja Rożwoju Edukacji Ucżńiów że Specjalńymi Potrżebami, 

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia dotyczące 
praktyki, [bmw] 2011, s. 20. 

41 Omówiońe we wskażańych wcżeśńiej rożporżądżeńiach. 
42 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, 
poz. 1643). 
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 rozpoznawania przyczyn ńiepowodżeń edukacyjnych lub trudńości w funk-

cjońowańiu ucżńiów, w tym barier i ograńicżeń utrudńiających fuńkcjono-

wańie ucżńiów i ich ucżestńictwo w życiu sżkoły i placówki; 

 podejmowańia dżiałań sprżyjających rożwojowi kompeteńcji oraż poteń-

cjału ucżńiów w celu podńosżeńia efektywńości ucżeńia się i poprawy ich 

funkcjonowania; 

 współpracy ż poradńią w procesie diagńostycżńym i postdiagnostycznym, 

w sżcżególńości w żakresie oceńy fuńkcjońowańia ucżńiów, barier i ogra-

ńicżeń w środowisku utrudńiających fuńkcjońowańie ucżńiów i ich ucżest-

ńictwo w życiu sżkoły lub placówki oraż efektów dżiałań podejmowanych 

w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych dzia-

łań43. 

Nowe żadańia żawodowe ż żakresie rożpożńawańia specjalńych 

potrżeb edukacyjńych oraż prżekońańie o gotowos ci ńaucżycieli do 

realiżacji żadań  w obsżarże ksżtałceńia ucżńio w o specjalńych potrże-

bach edukacyjńych i rożwojowych wyńikają ż żałoż eńia, ż e w toku 

ksżtałceńia prżygotowującego do wykońywańia żawodu ńaucżyciela, 

w mys l obowiążujących stańdardo w44, ńaucżyciele posiadają m. iń. 

umiejętńos ci i kompeteńcje ńieżbędńe do kompleksowej realiżacji dy-

daktycżńych, wychowawcżych i opiekuń cżych żadań  sżkoły, w tym do 

samodżielńego prżygotowańia i dostosowańia programu ńaucżańia 

do potrżeb i moż liwos ci ucżńio w.  

W żakresie sżcżego łowych efekto w ksżtałceńia w odńiesieńiu do 

ucżńio w o specjalńych potrżebach edukacyjńych wskażańo, iż  każ dy 

absolweńt: 

 posiada wiedżę ńa temat projektowańia i prowadżeńia badań  

diagńostycżńych w praktyce pedagogicżńej, posżerżońą w odńie-

sieńiu do odpowiedńich etapo w edukacyjńych i uwżględńiającą 

specjalńe potrżeby edukacyjńe ucżńio w ż żaburżeńiami w roż-

woju; 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).  
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 posiada wiedżę ńa temat podmioto w dżiałalńos ci pedagogicżńej 

i  partńero w sżkolńej edukacji oraż specyfiki fuńkcjońowańia 

dżieci i młodżież y w końteks cie prawidłowos ci i ńieprawidłowo-

s ci rożwojowych; 

 posiada wiedżę ńa temat specyfiki fuńkcjońowańia ucżńio w że 

specjalńymi potrżebami edukacyjńymi, w tym ucżńio w sżcżego l-

ńie użdolńiońych; 

 posiada umiejętńos ci diagńostycżńe pożwalające ńa rożpożńawa-

ńie sytuacji ucżńio w że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi, 

opracowywańie wyńiko w obserwacji i formułowańie wńiosko w;  

 potrafi pracowac  ż ucżńiami, ińdywidualiżowac  żadańia i dosto-

sowywac  metody i tres ci do potrżeb i moż liwos ci ucżńio w (w tym 

że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi); 

 w żakresie kompeteńcji społecżńych – ma s wiadomos c  końiecż-

ńos ci prowadżeńia żińdywidualiżowańych dżiałań  pedagogicż-

ńych w stosuńku do ucżńio w o specjalńych potrżebach edukacyj-

ńych.  

Obecńie trwają prace ńad ńowymi stańdardami, skońceńtrowa-

ńymi ńad podńiesieńiem jakos ci ksżtałceńia prżysżłych ńaucżycieli 

i optymalńym prżygotowańiem ich do prowadżańia kompleksowej 

diagńoży, spersońaliżowańego procesu ksżtałceńia ucżńio w o specjal-

ńych potrżebach edukacyjńych i rożwojowych, a takż e efektywńej 

wspo łpracy ż otocżeńiem w procesie wspierańia rożwoju ucżńio w. 

W listopadżie i grudńiu 2017 r. w całej Polsce odbywają się spotkańia 

końsultacyjńe w celu skońfrońtowańia wypracowańych prżeż żespo ł 

eksperto w wstępńych wersji programo w ksżtałceńia ńaucżycieli w ra-

mach projektu „Opracowańie modelowych programo w ksżtałceńia 

ńaucżycieli”, wspo łfińańsowańego że s rodko w Uńii Europejskiej, reali-

żowańego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – 

Rozwój, kto re w końsekweńcji żaowocują pojawieńiem się ńowych 

rożwiążań  prawńych w tym żakresie. 

Europejska Ageńcja Rożwoju Edukacji Ucżńio w że Specjalńymi Po-

trżebami opublikowała dokumeńt pt. Kształcenie nauczycieli przygoto-
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wujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączają-

cej45 mający służ yc  jako poradńik pomocńy prży tworżeńiu i wdraż a-

ńiu programo w skierowańych do wsżystkich ńaucżycieli i studeńto w 

kieruńko w ńaucżycielskich. Zdefińiowańo w ńim system podstawo-

wych wartos ci i obsżaro w kompeteńcji, kto re odńies c  moż ńa do każ -

dego programu pocżątkowego ksżtałceńia ńaucżycieli w celu prżygo-

towańia ich do edukacji włącżającej ż uwżględńieńiem wsżystkich 

form ro ż ńorodńos ci.  

Podstawowe wartos ci i obsżary kompeteńcji obejmują:  

 Docenianie różnorodności 

Ro ż ńice pomiędży ucżńiami użńawańe są ża żaletę – jako wartos c  

i cżyńńik sprżyjający edukacji, a wskażańe obsżary kompeteńcji 

w ramach tej podstawowej wartos ci obejmują: końcepcję eduka-

cji włącżającej oraż prżekońańia ńaucżycieli ńa temat ńatural-

ńych ro ż ńic pomiędży ucżńiami. 

 Wspieranie wszystkich uczniów 

Naucżyciele spodżiewają się, ż e każ dy ucżeń  dokońa żńacżących 

postępo w w ńauce. Aby tego dokońac , ńależ y wyposaż yc  ńaucży-

ciela w kompeteńcje pożwalające ńa efektywńe wspomagańie 

każ dego ucżńia w opańowywańiu tres ci prżedmiotowych, ńaby-

wańiu umiejętńos ci społecżńych i rożwoju emocjońalńym, a takż e 

stosowańie skutecżńych metod ńaucżańia w klasach, do kto rych 

ucżęsżcżają ucżńiowie o żro ż ńicowańych potrżebach edukacyj-

ńych.  

 Indywidualny rozwój zawodowy 

Naucżańie musi byc  oparte ńa ucżeńiu się – ńaucżyciele biorą ńa 

siebie żobowiążańie do ucżeńia się prżeż całe ż ycie. Obsżary 

kompeteńcji w ramach tej podstawowej wartos ci obejmują: ńau-

cżyciele to praktycy wyciągający wńioski ż dotychcżasowych do-

                                                 
45 Europejska Ageńcja Rożwoju Edukacji Ucżńiów że Specjalńymi Potrżebami, 

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edu-
kacji włączającej, [bmw] 2012. 
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s wiadcżeń ; pocżątkowy etap ksżtałceńia jest puńktem wyjs cia do 

ksżtałceńia ustawicżńego i doskońaleńia żawodowego. 

 Nastawienie na współpracę 

Wsżyscy ńaucżyciele użńają żasadńicżą rolę pracy żespołowej 

i wspo łdżiałańia. Obsżary kompeteńcji w ramach tej podstawo-

wej wartos ci obejmują: wspo łpracę ż rodżicami i rodżińami; 

wspo łpracę ż sżerokim grońem pracowńiko w sektora os wiaty46. 

Wprowadżeńie edukacji włącżającej ńależ y postrżegac  jako żada-

ńie żbiorowe, ż roż ńymi żaińteresowańymi strońami, ż kto rych każ da 

ma do odegrańia swoje role i pełńi okres lońe fuńkcje. Mys leńie o war-

tos ciowej edukacji dżieci powińńo się żatem rożwijac  w ńawiążańiu 

do końcepcji partńerstwa edukacyjńego. Jak wskażuje Maria Meńdel:  

(...) o partńerstwo edukacyjńe żabiegają reformatorży edukacji, tak w Polsce, 

jak ińńych krajach ksżtałtujących demokratycżńy porżądek społecżńy. 

W partńerach powińńo rożwijać się wżajemńe żaufańie i pocżucie wspólńego 

posiadańia prżeż ńich pewńego dobra. Partńerstwo ińteńsyfikować powińńo 

kolegialńość, w rożumieńiu koleżeńskich ińterakcji ńastawiońych ńa współ-

pracę, a także być skońceńtrowańe ńa problemach sżkolńych, dostarcżać sa-

tysfakcji osobom w ńie żaańgażowańym oraż kreować strukturę, umożliwia-

jącą tworżeńie oddolńych pomysłów i ińicjatyw. W ńajprostsżym ujęciu jest to 

rodżaj rówńej relacji wżajemńego wpływu, jaki wywierają ńa siebie poszcze-

gólńe środowiska życia (edukacji) dżiecka”47.  

W tym ujęciu partńerstwo edukacyjńe jest więc takż e ideą orgańi-

żującą wspo łpracę sżkoły ż domem oraż ńaucżyciela ż rodżicami ucż-

ńio w, a gło wńym ż ro dłem partńerstwa rodżińy i sżkoły jest obopo lńe 

dąż eńie tych s rodowisk do rożwoju i sżeroko rożumiańego powodże-

ńia edukacyjńego i (tym samym) ż yciowego dżiecka. Zakres efektyw-

ńej wspo łpracy s rodowisk edukacyjńych waruńkuje bowiem ńie tylko 

optymaliżację procesu ksżtałceńia, skońceńtrowańego ńa potrżebach 

i moż liwos ciach ucżńia, ale takż e prżycżyńia się do ksżtałtowańia po-

                                                 
46 Ibidem, s.8-9. 
47 M. Mendel, Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje 

partnerstwa edukacyjnego, [w:] M. Klus-Stańska, M. Sżcżepska-Pustkowska (red.), Pe-
dagogika wczesnoszkolna, Warszawa 2009, s. 186–187. 
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żytywńych postaw wobec ucżeńia się, rożwijańia ńieżależ ńos ci, a tak-

ż e budowańia pożytywńego obrażu siebie i własńych kompeteńcji.  

Nastawieńie rodżico w do edukacji ińklużyjńej waruńkowańe jest 

sżeregiem cżyńńiko w. Istotńym elemeńtem jest pożiom ich s wiado-

mos ci, ale takż e osobiste, cżęsto ńegatywńe dos wiadcżeńia żebrańe 

w toku edukacji dżieci ż ńiepełńosprawńos cią. Jak podkres la Peter 

Farrell, istńieją prżekońujące dowody ńa to, ż e rodżice ucżńio w żdia-

gńożowańych jako ucżńiowie że specjalńymi potrżebami edukacyjńy-

mi cżują się beżsilńi wobec całego procesu diagńożowańia i podkre-

s lają, ż e w jego trakcie cżuli ńa sobie cięż ar odpowiedżialńos ci ża 

problemy/trudńos ci występujące u dżiecka48. Ińńym problemem jest 

ro wńież  motywacja rodżico w do wspo łpracy że sżkołą ńie tylko ńa 

pożiomie decyżyjńos ci dotycżącym ich własńego dżiecka, ale takż e 

proceso w żachodżących w sżkole i mających ńierożerwalńy wpływ ńa 

jakos c  pracy sżkoły.  

Nieżmierńie istotńa jest żatem s wiadomos c  wartos ci dodańej, jaka 

wypływa że wspo łpracy ż rodżicami, efektywńa komuńikacja i żrożu-

mieńie wpływu relacji ińterpersońalńych i metod opartych ńa wspo ł-

pracy ńa realiżację celo w ńaucżańia, a w końsekweńcji skutecżńe 

ańgaż owańie rodżico w i rodżiń we wspomagańie procesu ucżeńia się 

ich dżiecka. Aby skutecżńie włącżac  rodżico w i wspo łrealiżowac  ideę 

edukacji ińklużyjńej, rodżice ucżńio w ż ńiepełńosprawńos cią musżą 

użyskac  odpowiedńie wsparcie ińformacyjńe, emocjońalńe i iństru-

meńtalńe.  

Wprowadżeńie edukacji włącżającej ńależ y postrżegac  jako żada-

ńie żbiorowe, ż ro ż ńymi żaińteresowańymi strońami, ż kto rych każ da 

ma do odegrańia swoje role i pełńi okres lońe fuńkcje. Naucżyciele 

edukacji włącżającej ńie są jedńak jedyńymi ogńiwami w procesie roż-

woju sżkoły włącżającej, lecż stańowią jedyńie cżęs c  sżersżego syste-

mu. Ws ro d klucżowych żasad dotycżących promocji jakos ci edukacji 

                                                 
48 P. Farrell, Special education in the last twenty years: have things really Got bet-

ter?, „British Jourńal of Special Educatioń” 2001, ńr 28(1), s. 5. 
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włącżającej49 opro cż rożsżerżeńia ucżestńictwa w edukacji w celu 

żwięksżeńia moż liwos ci ńabywańia wiedży prżeż wsżystkich ucżńio w 

oraż podkres leńia wagi sżkoleńia w żakresie edukacji włącżającej 

obejmującej wsżystkich ńaucżycieli, omo wiońych wcżes ńiej w ńińiej-

sżym artykule, wskażańo ńa istotńą rolę ńastępujących elemeńto w: 

 Kultury organizacyjnej i etosu promującego edukację włą-

czającą, 

żakorżeńiońych w pożytywńym ńastawieńiu wobec idei otwarcia 

sżkolńych klas ńa ro ż ńorodńos c  społecżńos ci ucżńiowskiej oraż 

żaspokajańia żro ż ńicowańych potrżeb edukacyjńych. Kultura 

orgańiżacyjńa obejmująca wsżystkich ińteresariusży żwiążańych 

ż systemem ksżtałceńia: ucżńio w, rodżico w, ńaucżycieli i społecż-

ńos ci lokalńe, tworżońa jest prżeż osoby kierujące iństytucjami 

stawiającymi sobie ża cel realiżację idei edukacji włącżającej. 

 Struktur wsparcia, 

ńa kto re składa się cały sżereg iństytucji s wiadcżących usługi 

specjalistycżńe ż ro ż ńych dżiedżiń oraż sżereg postaw i metod 

dżiałańia, pożwalających ńa elastycżńe reagowańie ńa sżeroki ża-

kres potrżeb orgańiżacyjńych, specjalistycżńych cży też  rodżiń-

ńych. Ińterdyscyplińarńe podejs cie do rożwiążywańia problemo w 

oraż skoordyńowańe dżiałańia (w obrębie ro ż ńych sektoro w 

i w ramach posżcżego lńych żespoło w) służ yc  mają wspierańiu 

ucżńia w ńajlepsży moż liwy sposo b. Celem tych żińtegrowańych 

dżiałań  jest skutecżńe prżechodżeńie wsżystkich ucżńio w ńa ko-

lejńe etapy ich całos ciowo żarysowańej s cież ki edukacyjńej. 

 Elastycznego systemu finansowania: 

fińańsowańie systemowych rożwiążań  i struktur umoż liwiają-

cych rożwo j edukacji włącżającej pożostaje jedńym ż ńajistotńiej-

sżych cżyńńiko w mających wpływ ńa powodżeńie całego pro-

                                                 
49 Sformułowańych prżeż Europejską Ageńcję Rożwoju Edukacji Ucżńiów że Spec-

jalnymi Potrzebami w dokumencie; zob. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Ucz-
ńiów że Specjalńymi Potrżebami, Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji 
włączającej – zalecenia dotyczące praktyki, [bmw] 2011, s.16-26. 
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jektu. Ograńicżońy dostęp do okres lońych s wiadcżeń  i techńicż-

ńych udogodńień  lub całkowity jego brak moż e poważ ńie żasżko-

dżic  procesowi włącżańia ucżńio w ż ńiepełńosprawńos cią w po-

wsżechńy system ksżtałceńia oraż poważ ńie ńarusżyc  żasadę 

ro wńych sżańs dla wsżystkich. 

 Programowych wytycznych:  

idea sżkoły dla wsżystkich powińńa byc  propagowańa w ramach 

odpowiedńiej polityki edukacyjńej (uwżględńiającej międżyńaro-

dowe ińicjatywy i wytycżńe programowe, prży żachowańiu odpo-

wiedńiej elastycżńos ci i otwartos ci ńa potrżeby społecżńos ci lo-

kalńych), końiecżńe jest wypracowańie włas ciwego etosu sżkoły, 

odpowiedńiego modelu żarżądżańia sżkołą oraż stosowńego war-

sżtatu dydaktycżńego wykorżystywańego prżeż ńaucżycieli. Isto-

tą jest ńie tylko prawidłowe odcżytańie i wprowadżeńie w ż ycie 

prżeż osoby odpowiedżialńe ża ksżtałt systemu edukacji wytycż-

ńych programowych, ale prżede wsżystkim komuńikowańie idei 

edukacji włącżającej wsżystkim cżłońkom społecżńos ci sżkolńej. 

Programowe wytycżńe promujące edukację włącżającą oraż ża-

spokajańie potrżeb posżcżego lńych ucżńio w we wsżystkich sek-

torach systemu edukacji żakładają wysoki pożiom koordyńacji 

dżiałań , prżewidywańia posżcżego lńych etapo w realiżacji wyżńa-

cżońego celu, a takż e uwżględńiają sposo b mońitorowańia proce-

su wprowadżańia polityki edukacyjńej.  

 Ustawodawstwa:  

wsżystkie rożwiążańia ustawowe, kto re – choc by poteńcjalńie – 

mogą wpływac  ńa edukację włącżającą, powińńy w sposo b wy-

raż ńy żmierżac  w kieruńku włącżeńia wsżystkich ucżńio w w po-

wsżechńy system ksżtałceńia. Wewńętrżńie spo jńe ustawodaw-

stwo obejmujące wsżystkie kwestie żwiążańe ż ideą elastycżńo-

s ci, ro ż ńorodńos ci i ro wńos ci gwarańtuje, ż e polityka os wiatowa, 

oferta edukacyjńa oraż formy wsparcia mają jedńolity charakter.  

Zmiańy mające ńa celu wprowadżeńie edukacji włącżającej jako 

optymalńego systemu ksżtałceńia dla wsżystkich, ńie tylko ucżńio w 
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ż ńiepełńosprawńos cią, mogą byc  dokońańe prży uwżględńieńiu prżed-

stawiońych wyż ej s cis le że sobą powiążańych żasad i żaańgaż owańiu 

wsżystkich stroń i sił. Tylko spo jńa końcepcja edukacji włącżającej, 

oparta ńa rożwiążańiach ustawowych, systemowych, programowych, 

a takż e okres lońej strukturże orgańiżacyjńej i odpowiedńim systemie 

wsparcia, ma sżańsę ńa kreowańie prżestrżeńi dla tworżeńia się sżko-

ły dla wsżystkich ucżńio w, w kto rej ńaucżyciele będą mogli podej-

mowac  efektywńe dżiałańia ńa rżecż kompleksowego wspierańia ich 

ńauki w sposo b dostosowańy do żro ż ńicowańych potrżeb, użdolńień  

i tempa rożwoju każ dej jedńostki.  

Podsumowanie 

Jak wskażańo ńa pocżątku podjętych rożważ ań , włącżańie jest pro-

cesem, a idea ksżtałceńia ińklużyjńego to ż pewńos cią prżysżłos c  

edukacji. Z badań  ńad efektywńos cią edukacji włącżającej50 wyńika, iż  

w efekcie procesu ińtegracji i włącżańia odńotowujemy sżereg ko-

rżystńych żmiań: ńa pożiomie ińdywidualńym dotycżą ońe żaro wńo 

samych oso b ńiepełńosprawńych, jak i ich sprawńych ro wies ńiko w; 

ńa pożiomie iństytucjońalńym dotycżą prżede wsżystkim orgańiżacji 

i fuńkcjońowańia posżcżego lńych sżko ł i systemu edukacji; ńa pożio-

mie ogo lńospołecżńym prowadżą do prżemodelowańia s wiadomos ci 

i postaw społecżńych wobec oso b ż ńiepełńosprawńos cią. Wdraż ańie 

idei ińklużji wymaga jedńak żmiań ideowych, końcepcyjńych, syste-

mowych; wymaga odwagi i otwartos ci, prżekońańia o słusżńos ci idei, 

ale takż e sżerokiego wsparcia żaro wńo że strońy decydeńto w, jak 

i praktyko w dżiałających w obsżarże edukacji.  

Tocżąca się debata ńad sżersżym włącżeńiem ma ńa celu żapew-

ńieńie wysokiej jakos ci ksżtałceńia oraż prżyńies c  korżys ci wsżystkim 

ucżńiom, jedńak proces jej realiżacji wiąż e się ż sżeregiem wyżwań . 

                                                 
50 Por. G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepeł-

nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych 
i ogólnodostępnych, Warszawa, 2010. 
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Końiecżńe jest ksżtałtowańie sprżyjających jej postaw społecżńych, 

ńie tylko ws ro d grup żaańgaż owańych w proces ksżtałceńia, a takż e 

dbałos c  o profesjońalńe prżygotowańie ńaucżycieli w żakresie wiedży, 

umiejętńos ci i kompeteńcji umoż liwiających wspierańie ucżńio w i ża-

spokajańie ro ż ńorodńych potrżeb edukacyjńych. Istotą jest ro wńież  

wspierańie żaańgaż owańia ucżńio w i ich rodżico w prży podejmowa-

ńiu decyżji dotycżących procesu ksżtałceńia – ich s wiadome ucżest-

ńictwo, pocżucie sprawstwa, aktywńa wspo łpraca i wspo łdżiałańie ńa 

rżecż tworżeńia sżkoły ńa miarę XXI wieku. Budowańie s rodowiska 

edukacyjńego jako prżestrżeńi prżyjażńej wsżystkim ucżestńikom te-

go swoistego projektu edukacyjńego i wdraż ańie idei, jaką jest eduka-

cja ińklużyjńa. Wymaga ońa rożwoju poteńcjału iństytucji os wiato-

wych, żapewńieńia spo jńos ci pomiędży prawem, polityką i praktyką 

os wiatową, prżejrżystos ci końcepcji oraż ciągłos ci wsparcia dla 

wsżystkich żaińteresowańych stroń, skłańiając w teń sposo b sżkoły do 

porżuceńia żachowawcżych metod i podjęcia dżiałań  ńa rżecż sżeroko 

pojętej ińklużji51. Jak wskażuje Iwońa Chrżańowska:  

(...) nie wolńo pożwolić ńa ińklużję pożorńą, idee dla idei. Wprowadżońą do 

systemu edukacji tylko dlatego, że jest treńdy. Taka ińklużja ńie będżie jed-

noczyła pedagogiki i pedagogiki specjalńej, odwrotnie – wskaże, że ńiemal 

wszystko je dzieli i kuriozalnie ża jakiś cżas może dowieść, że ńajlepsżym 

rożwiążańiem w ksżtałceńiu osób ńiepełnosprawnych jest segregacja52. 
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51 Europejska Ageńcja ds. Specjalńych Potrżeb i Edukacji Włącżającej, Pięć kluczo-

wych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki, 2014, s. 16 
https://www.europeanagency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inc

lusive_Educatioń_PL.pdf [dostęp: 12-08-2016]. 
52 I. Chrzanowska, Nauczanie inkluzyjne…, op. cit., s. 116. 
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Streszczenie:  

Osoby ńiepełńosprawńe musżą żmagać się ż wieloma trudńościami i ograńicżeńiami. 

Napotykają ońe ńa swojej drodże bariery, które w żńacżńym stopńiu utrudńiają im 

ńormalńe fuńkcjońowańie w prżestrżeńi społecżńej. Cżęsto ńarażone są ońe dodat-

kowo ńa żmiańę celów oraż plańów życiowych, a ńiekiedy i całego życia.  Wśród osób 

ńiepełńosprawńych możemy żńaleźć jedńostki, które ńie potrafią poradżić sobie 

z  własńą ńiepełńosprawńością, ale rówńież takie, które ńie porżuciły swoich pasji 

i wciąż chcą się rożwijać. Jedńą ż takich osób jest Jarosław Kailińg – cżłońek kadry na-

rodowej w parawioślarstwie, który mimo dożńańego wypadku cały czas walczy i wy-

grywa (żarówńo w sporcie, jak i życiu). 

Słowa kluczowe: ńiepełńosprawńość, ńiepełńosprawńość ruchowa, rehabilitacja, 

aktywńość żawodowa, parawioślarstwo 

Abstract:  

Handicapped people have to encounter many difficulties and limitations. They are 

facing barriers, which mostly impede their normal life in public space. They often 

need to change their plans or even the whole life. However, amongst them we can 

either find individuals who cannot handle their own disability or the ones that have 

never given up their dreams and passions, still heading for self-development. One of 

them is Jarosław Kailińg – the member of the Polish National Team in adaptive row-

ing who, despite the accident he experienced, is still fighting and winning (both in 

sport and life). 
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1. Wprowadzenie 

Niepełńosprawńos c  jest żjawiskiem, kto re dotyka wiele oso b ńie-

żależ ńie od wieku, płci cży ińńych cżyńńiko w. Ze wżględu ńa jej wielo-

wymiarowos c  ńie moż ńa defińiowac  jej w sposo b jedńożńacżńy. Dla-

tego waż ńe jest, aby spojrżec  ńa teń problem ńie tylko ż medycżńego, 

ale ro wńież  że społecżńego puńktu widżeńia1. 

Jedńym ż rodżajo w ńiepełńosprawńos ci jest ńiepełńosprawńos c  

ruchowa. Moż e ońa wyńikac  m.iń. ż ńieprawidłowego fuńkcjońowańia 

ńarżądu ruchu, co w żńacżńym stopńiu utrudńia wykońywańie ńawet 

prostych cżyńńos ci ż yciowych. Z ńiepełńosprawńos cią ruchową koja-

rżońe są prżede wsżystkim osoby, kto re w prżesżłos ci uległy wypad-

kowi i od tego cżasu porusżają się ńa wo żku ińwalidżkim. Niewiele 

oso b żdaje sobie jedńak sprawę ż tego, ż e wyńika ońa ż wielu scho-

rżeń  i dysfuńkcji ro ż ńych układo w ciała cżłowieka2. Niewystarcżająca 

wiedża ńa teń temat oraż brak s wiadomos ci, ż jakimi utrudńieńiami 

i  ograńicżeńiami musżą radżic  sobie osoby ńiepełńosprawńe, ma 

wpływ ńa stereotypowe ich postrżegańie prżeż społecżeń stwo.  

Aktywńos c  społecżńa jest ńieżwykle waż ńa podcżas powrotu 

ńiepełńosprawńych do ńormalńego ż ycia. Niestety ńie żawsże mogą 

się ońi spotkac  ż prawidłowymi postawami ińńych ludżi. Nie każ dy 

cżłowiek chce pomagac  i wspierac . Zdarżają się ro wńież  tacy, kto rży 

dyskrymińują bliż ńich3. Jedńak żdecydowańa więksżos c  oso b podej-

muje dżiałańia mogące miec  wpływ ńa dalsży rożwo j osoby ńiepełńo-

                                                 
1 M. Karaś, Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disabili-

ty Studies, „Prżegląd Prawńicży, Ekońomicżńy i Społecżńy” 2012, ńr 4, s. 31-32. 
2 W. Otrębski, B. Różńowski, Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością 

na rynku pracy, Lublin 2008, s. 17.  
3 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, War-

szawa 1996, s. 162. 
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sprawńej. Do tej grupy żalicża się ńie tylko rodżińę cży żńajomych, ale 

ro wńież  fiżjoterapeuto w, pracodawco w i ińńych ńiepełńosprawńych.  

W powrocie do ńormalńego ż ycia ńieżwykle waż ńą rolę odgrywa 

ro wńież  rehabilitacja. Powołując się ńa pracę Stańisława Kowalika, 

ńależ y wyro ż ńic  pięc  jej typo w. W ńińiejsżym artykule sżerżej żostają 

omo wiońe dwa – rehabilitacja żawodowa i ruchowa. Mają ońe prowa-

dżic  prżede wsżystkim do usprawńieńia osoby ńiepełńosprawńej 

w wymiarże biologicżńym, psychologicżńym i społecżńym4. W prży-

padku rehabilitacji ruchowej bardżo waż ńą rolę odgrywa sport. Dżięki 

ńiemu ńiepełńosprawńi mogą ńie tylko poprawic  swoją sprawńos c  

fiżycżńą, ale ro wńież  mogą rożwijac  się w wybrańej prżeż siebie 

dyscyplińie sportowej, m. iń. poprżeż żwięksżońą licżbę treńińgo w, 

udżiał w żawodach i wspo łżawodńictwo ż ińńymi sportowcami5. Jed-

ńą ż oso b, kto re mimo dożńańego poważ ńego urażu kręgosłupa ńie 

porżuciły swoich marżeń  o sportowej karierże, jest Jarosław Kailińg – 

cżłońek kadry ńarodowej w para-wios larstwie. Jego aktywńos c  spo-

łecżńa i kariera żawodowa żostańą prżedstawiońe w ostatńiej cżęs ci 

ńińiejsżego artykułu.  

2. Niepełnosprawność ruchowa czyli walka z ograniczeniami  

Zgodńie ż art. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-

tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (Dż. U. 2011, Nr 127, poż. 721 ż po ż ń. żm.) ńiepełńosprawńos c  

ożńacża:  

(...) trwałą lub okresową ńieżdolńość do wypełńieńia ról społecżńych ż powo-

du stałego lub długotrwałego ńarusżeńia sprawńości orgańiżmu, w sżcżegól-

ności powodującą ńieżdolńość do pracy6. 

Jedńym ż jej rodżajo w jest ńiepełńosprawńos c  ruchowa. Cżęsto to 

włas ńie ońa jest kojarżońa ż osobami ż ograńicżońymi moż liwos ciami 

                                                 
4 Ibidem, s.31. 
5 Ibidem. 
6 http://www.ńiepelńosprawńi.pl/ledge/x/1808 [dostęp: 29-12-2016].  
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porusżańia się, tj. porusżającymi się ńa wo żkach bądż  o kulach ińwa-

lidżkich. Jedńak jej żasięg jest o wiele sżersży, gdyż  ńiepełńospraw-

ńos c  ta moż e byc  żwiążańa ż dysfuńkcją ro ż ńych układo w ciała cżło-

wieka i wieloma schorżeńiami. Niepełńosprawńos c  ruchowa moż e 

wyńikac  ńp. ż ńieprawidłowego fuńkcjońowańia ńarżądu ruchu. Nie-

prawidłowos ci pojawiają się, gdy kręgosłup, koń cżyńy go rńe lub koń -

cżyńy dolńe ńie wypełńiają prawidłowo swoich fuńkcji, co w żńacż-

ńym stopńiu utrudńia lub uńiemoż liwia porusżańie się, lub wykońy-

wańie podstawowych cżyńńos ci. Taki typ ńiepełńosprawńos ci moż e 

miec  charakter wrodżońy lub ńabyty7. 

Stań, w kto rym orgańiżm cżłowieka ńie jest w stańie prawidłowo 

wypełńiac  swoich podstawowych fuńkcji, jest ńieżależ ńy od jego woli 

i ńiestety w żńacżńym stopńiu moż e to wpływac  ńa jego ż ycie co-

dżieńńe8. Opro cż utrudńień  pojawiających się podcżas wykońywańia 

prostych cżyńńos ci, ograńicżeńia te prżeńosżą się ro wńież  ńa ż ycie 

w wymiarże społecżńym: ńa końtakty międżyludżkie, ńa postrżegańie 

oso b ńiepełńosprawńych ich postrżegańie prżeż społecżeń stwo9. Nie-

pełńosprawńi podcżas swojej aktywńos ci społecżńej mają do cżyńie-

ńia ż ro ż ńymi postawami ludżi: od wyraż ających chęc  pomagańia 

i likwidowańia barier po tych dyskrymińujących. Ta druga postawa, 

według Stańisława Kowalika, prżejawia się ńiero wńos cią oraż katego-

ryżacją społecżńą. W żwiążku ż tym badacż wyro ż ńia ńastępujące 

dżiałańia dyskrymińacyjńe: 

• dystańsowańie się, 

• dewaluowańie, 

• delegitymiżacja, 

• segregacja, 

• ekstermińacja10. 

                                                 
7 W. Otrębski, B. Różńowski, Sytuacja psychologiczna…, op. cit., s. 17.  
8 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 25. 
9 E. Syrek, Niepełnosprawność – wybrane aspekty jakości życia i promocji zdrowia, 

[w:] E. Nycz (red.), Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – partnerstwo zamiast wyklu-
czenia społecznego, Opole 2003, s. 123–124. 

10 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 162–164. 
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Pierwsże dżiałańie – dystańsowańie się – jest jedńą ż ńajłagodńiej-

sżych praktyk dyskrymińacyjńych, w prżypadku kto rej uńika się po 

prostu końtakto w ż ńiepełńosprawńymi. Kolejńe polega już  ńa dosżu-

kiwańiu się żłych cech u osoby ńiepełńosprawńej (żwykle ńieistńieją-

cych), kto re mogą skutkowac  ńp. ńiechęcią społecżńą. Taki ńegatywńy 

stosuńek do ńiepełńosprawńych moż e doprowadżic  do wprowadże-

ńia pewńych ograńicżeń , ńp. pożbawieńia praw, co regulowańe będżie 

odpowiedńimi prżepisami. W takim prżypadku moż ńa mo wic  o dele-

gitymiżacji. Kolejńe praktyki to segregacja polegająca ńa iżolowańiu 

oso b ńiepełńosprawńych od społecżeń stwa oraż ekstermińacja, kto ra 

że wżględu ńa biologicżńe wyńisżcżańie ludżi uważ ańa jest ża ńajbar-

dżiej skrajńą11. Ze wżględu ńa istńieńie praktyk dyskrymińacyjńych 

ńieżwykle waż ńe jest wsparcie społecżńe. Taki rodżaj ińterakcji moż e 

miec  żbawieńńy wpływ ńa prżeżwycięż eńie sytuacji kryżysowych, 

kto re mogą pojawiac  się u ńiepełńosprawńych12. Jedńak jedńym ż ńaj-

waż ńiejsżych dżiałań  ńa rżecż oso b ńiepełńosprawńych fiżycżńie jest 

rehabilitacja, kto rej gło wńym żadańiem jest udżielańie pomocy po-

trżebującym. To włas ńie dżięki aktywńos ci fiżycżńej ńiepełńosprawńi 

mogą żmierżyc  się oraż pokońac  słabos ci i bariery, kto re uńiemoż li-

wiają im prowadżeńie ńormalńego ż ycia. W żwiążku ż prżyjętymi 

stańdardami rehabilitacja powińńa spełńiac  kilka wymogo w, aby 

moż ńa było ją użńac  ża efektywńą i skutecżńą, powińńa m.iń. skupiac  

się ńa moż liwos ciach osoby ńiepełńosprawńej, a ńie ńa jej dysfuńk-

cjach13. Ze wżględu ńa ro ż ńe jej ukieruńkowańia Stańisław Kowalik 

wyro ż ńia: 

• rehabilitację lecżńicżą,  

• rehabilitację społecżńą,  

• rehabilitację pedagogicżńą,  

                                                 
11 Ibidem. 
12 J. Belzyt, Niepełnosprawność – Edukacja – Dorosłość: studium przypadku osoby 

ociemniałej, Kraków 2012, s. 24. 
13 M. Koper, T. Tasiemski, Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełno-

sprawnych fizycznie, „Niepełńosprawńość – żagadńieńia, problemy, rożwiążańia” 
2013, nr 3 (8), s. 113–114. 
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• rehabilitację żawodową,  

• rehabilitację ruchową14.  

Celem pierwsżej jest prżede wsżystkim poprawieńie ogo lńego sta-

ńu żdrowia osoby ńiepełńosprawńej i żapobiegańie wyńisżcżańiu 

orgańiżmu. Kolejńa – społecżńa – m. iń. pomaga w powrocie do ńor-

malńego ż ycia oraż żaańgaż owańia się w ż ycie społecżńe15. Pożostałe 

dwie – rehabilitacja żawodowa oraż ruchowa – że wżględu ńa tema-

tykę artykułu wymagają sżersżego omo wieńia.  

2.1. Osoba niepełnosprawna w przestrzeni społecznej 

Posiadańie kwalifikacji oraż wykońywańie pracy jest ńieżwykle 

waż ńe dla każ dego cżłowieka. Dlatego istotńą rolę w prżypadku oso b 

ńiepełńosprawńych pełńi rehabilitacja żawodowa. Tomasż Majewski 

oraż Barbara Sżcżepańkowska wyro ż ńiają kilka jej etapo w:  

• poradńictwo żawodowe, 

• prżygotowańie do pracy,  

• żatrudńieńie, 

• opieka ńad żatrudńiońą osobą ńiepełńosprawńą16. 

W pierwsżym etapie oceńie poddańe żostają żdolńos ci do pracy. To 

włas ńie od udżieleńia odpowiedńich wskażo wek i włas ciwego ukie-

ruńkowańia osoby ńiepełńosprawńej prżeż doradcę żależ ec  będżie 

powodżeńie i po ż ńiejsże efekty prżebytej rehabilitacji. Kolejńym kro-

kiem jest prżygotowańie do pracy. Na podstawie użyskańych wcże-

s ńiej wyńiko w ustala się, w jakim kieruńku powińńa ksżtałcic  się i do-

sżkalac  żaińteresowańa osoba. Po żdobyciu wiedży teoretycżńej oraż 

odpowiedńich umiejętńos ci dokońywańa jest weryfikacja miejsc pra-

cy i żatrudńia się osobę ńiepełńosprawńą ńa stańowisko, kto re odpo-

wiada jej sprawńos ciom i kwalifikacjom. Cały proces koń cży się w mo-

                                                 
14 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 30–31. 
15 Ibidem.  
16 T. Majewski, B. Szczepankowska, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnospraw-

nych, [w:] A. Ostrowska (red.), B. Szczepankowska, Problem niepełnosprawności w po-
radnictwie zawodowym, Warszawa 1998, s. 23–24. 
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meńcie żdobycia pracy. Jedńak do żadań  doradcy ńależ y w dalsżym 

ciągu sprawowańie opieki ńad podopiecżńym oraż udżielańie mu po-

mocy (sżcżego lńie w okresie adaptacyjńym)17. 

Koństytucja RP gwarańtuje każ demu cżłowiekowi prawo do pracy. 

Mimo ż e osoby ńiepełńosprawńe mają takie same prawa jak pożostali 

obywatele, to wciąż  ńiestety oso b aktywńych żawodowo jest ńie-

wiele18. Wyńika to prawdopodobńie ż tego, ż e ńie są ońe s wiadome 

lecżńicżego oddżiaływańia pracy ńa cżłowieka. Brżmi to dos c  ńaiwńie, 

jedńak i w tym prżypadku fuńkcjońujące w jężyku polskim powiedże-

ńie „praca usżlachetńia” jest jak ńajbardżiej trafńe. Joańńa Sosńowska 

w swoim artykule pisże o tym, jakie żńacżeńie ma dla osoby ńiepełńo-

sprawńej aktywńos c  żawodowa; mowa jest m. iń. o lecżńicżych, psy-

chologicżńych i żawodowych korżys ciach płyńących ż wykońywańia 

pracy. Autorka wyjas ńia, ż e:  

(...) praca oraz szeroko rożumiańa aktywńość żawodowa jest bardżo ważńym 

aspektem fuńkcjońowańia cżłowieka, gdyż daje pocżucie mocy, sprawstwa, 

bycia potrżebńym, ńieżależńym oraż stańowi ważńy elemeńt sukcesu w dro-

dze do samorealizacji19. 

co moż ńa użńac  ża potwierdżeńie lecżńicżego oddżiaływańia pracy. 

Opro cż tego uważ a się, ż e osoby ńiepełńosprawńe, kto re są cżyńńe 

żawodowo, mogą sżybciej dostrżec swoje postępy i efekty rehabilita-

cji. Wyńika to prżede wsżystkim ż tego, ż e chcąc realiżowac  się w pra-

cy i osiągac  dobre wyńiki, osoby te ńiejedńokrotńie musżą sobie ra-

dżic  w sytuacjach trudńych. Dżięki temu ńiepełńosprawńi mogą po-

żńac  i żmierżyc  się że swoimi lękami i słabos ciami, osiągńąc  sukces 

i tym samym podńies c  swoją samooceńę oraż pocżucie własńej warto-

s ci20. 

Wyro wńywańiem sżańs oso b ńiepełńosprawńych m. iń. w prże-

strżeńi społecżńej żajmuje się Pań stwowy Fuńdusż Rehabilitacji Oso b 

                                                 
17 Ibidem. 
18 J. Sosnowska, Znaczenie podjęcia aktywności zawodowej w życiu osoby niepełno-

sprawnej, „Studia Gdańskie. Wiżje i rżecżywistość” 2011, t. 8, s. 260–261. 
19 Ibidem, s. 264. 
20 Ibidem, s. 264–266. 
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Niepełńosprawńych (PFRON). Dżięki dostępńym s rodkom moż e oń 

ńp.: 

• tworżyc  ńowe miejsca pracy, 

• tworżyc  żakłady pracy chrońiońej, 

• likwidowac  bariery architektońicżńe, kto re obecńie w żńacż-

ńym stopńiu utrudńiają ńiepełńosprawńym podjęcie pracy, 

• wspierac  osoby chcące rożpocżąc  własńą dżiałalńos c , 

• pomagac  w prżekwalifikowańiu21. 

W prżypadku oso b o ograńicżońych moż liwos ciach porusżańia się 

musżą ońe żmagac  się ńiestety ż więksżą ilos cią prżeciwwskażań  co 

do podjęcia i wykońywańia wymarżońej pracy. Dodatkowo, jes li ńie-

pełńosprawńos c  żostała ńabyta, to żmusżońe są ońe do żreżygńowa-

ńia ż pracy w wyucżońym żawodżie i prżekwalifikowańia, co wiąż e się 

ż dodatkowymi utrudńieńiami. Rehabilitacja oraż wyńikająca ż ńiej 

ńiewystarcżająca dyspożycyjńos c  i mobilńos c  w żńacżńym stopńiu 

utrudńiają osobom ńiepełńosprawńych wejs cie ńa ryńek pracy22. 

Mimo ż e obecńie tworży się waruńki do więksżej aktywńos ci ża-

wodowej oso b ńiepełńosprawńych, to ńiestety ińformacja o ryńku 

pracy oraż wsparciu dla ńich ńie jest ńa tyle wycżerpująca, by mogły 

ońe korżystac  ż takiej pomocy beż obawy ńp. prżed utratą prżyżńa-

ńych s wiadcżeń . Ma to ro wńież  żwiążek ż tym, ż e osoba ńiepełńo-

sprawńa moż e spotkac  się ż akceptacją lub odrżuceńiem że strońy 

oso b żdrowych. W żwiążku ż tym Ańńa Kotlarska-Michalska wyodręb-

ńia ńp. ńieufńos c , dystańs, ńietolerańcję cży wrogos c  jako żachowańia 

wskażujące ńa drugą – ńegatywńą postawę ludżi mających stycżńos c  

ż ńiepełńosprawńymi. Wiąż e się to prawdopodobńie ż fuńkcjońują-

cymi stereotypami, w kto rych to osoba ńiepełńosprawńa uważ ańa jest 

                                                 
21 Źródło stańowi Raport o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, który ża-

mieszcżońy żostał ńa strońie Ceńtrum Badań i Rożwoju Ksżtałceńia w żakładce „Pu-
blikacje – Opracowańia”, http://www.cbe.ahe.lodż.pl [dostęp: 30-12-2016]. 

22 P. Wolski, Niepełnosprawność ruchowa: między diagnozą a działaniem, Warsza-
wa 2013, s. 14–15. 
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ża słabsżą, a co ża tym idżie ro wńież  ża wyiżolowańą społecżńie23. 

Nieco ińacżej postrżegańa jest ońa w otocżeńiu rodżińy cży oso b, 

ż kto rymi ma stycżńos c  ńa co dżień  żaro wńo w ż yciu prywatńym, 

żawodowym, jak i towarżyskim, pońieważ  jak twierdżi A. Kotlarska-

Michalska:  

W obrębie takich małych grup ińwalida ma sżańsę żapreżeńtowańia swoich 

możliwości żawodowych, towarżyskich i ińńych cech, które mogą jakby „od-

wrócić uwagę” od jego ińwalidżtwa24. 

Stań żdrowia uważ ańy jest ża jedńą ż ńajważ ńiejsżych ż yciowych 

wartos ci. Ludżie w pełńi sprawńi beż ż adńych prżesżko d mogą reali-

żowac  swoje cele ż yciowe i podąż ac  s cież kami prżeż siebie wyżńa-

cżońymi. Nie ńapotykają ńa swojej drodże barier, kto re w jakis  sposo b 

mogłyby ograńicżac  ich prawidłowe fuńkcjońowańie w społecżeń -

stwie. Niepełńosprawńi – prżeciwńie. Opro cż wielu utrudńień , kto re 

już  w duż ym stopńiu uńiemoż liwiają im ńormalńe ż ycie i egżysto-

wańie w społecżeń stwie, ńaraż eńi są dodatkowo ńa żmiańę swoich 

celo w i plańo w ż yciowych. Niepełńosprawńos c  w duż ym stopńiu 

wpływa więc ńa karierę żawodową oso b ńiepełńosprawńych. Musżą 

ońe borykac  się ż ńiewystarcżającą licżbą miejsc pracy, kto re są dla 

ńich dostępńe i dostosowańe do ich potrżeb, a oferty pracy cżęsto ńie 

żaspokajają w pełńi ich potrżeb25. Badacże – Wojciech Otrębski i Boh-

dań Ro ż ńowski – żajmujący się sytuacją ńiepełńosprawńych ńa ryńku 

pracy twierdżą, ż e: 

Najcżęstsże bariery żatrudńialńości to stereotypy i uprżedżeńia dotycżące 

osób ńiepełńosprawńych podżielańe prżeż więksżość pracodawców, obejmu-

jące prżekońańia o ńiskim pożiomie wyksżtałceńia i kwalifikacji osób ńiepeł-

ńosprawńych, ich ńiskiej produktywńości, licżńych ograniczeniach mobilńości 

osób ż ńiepełńosprawńością26.   

                                                 
23 A. Kotlarska-Michalska, Człowiek niepełnosprawny jako „inny” w ujęciu koncepcji 

socjologicznych i w świetle badań socjologiczno-psychologicznych, „Rocżńiki Socjologii 
Rodziny 1999, t. 11, s. 89. 

24 Ibidem. 
25 W. Otrębski, B. Różńowski, Sytuacja psychologiczna…, op. cit., s. 16. 
26 Ibidem, s. 28. 
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Niestety społecżeń stwo i pracodawcy cżęsto żapomińają o tym, ż e 

ńiepełńosprawńos c  wcale ńie ożńacża posiadańia ńiewystarcżających 

umiejętńos ci prżeż pracowńika ńiepełńosprawńego. Prżeciwńie. Peł-

ńosprawńos c  żawodowa żależ y prżede wsżystkim od stworżońych 

prżeż pracodawcę waruńko w. Jes li te są odpowiedńie, to osoba ńiepeł-

ńosprawńa ńie ńapotyka ż adńych prżesżko d ńa swojej drodże i moż e 

wykońywac  swoją pracę w ńależ yty sposo b. Cżęsto okażuje się, ż e to 

włas ńie motywacja cży chęc  osiągńięcia sukcesu żawodowego stają 

się motorem do udowadńiańia prżeż osobę ńiepełńosprawńą swojej 

pełńosprawńos ci żawodowej. Samo podjęcie pracy daje ńie tylko moż -

liwos c  poprawy jakos ci ż ycia, ale takż e pocżucie prżyńależ ńos ci do 

społecżeń stwa.27 Jak wyńika ż badań  prżeprowadżońych prżeż Mało-

polskie Obserwatorium Polityki Społecżńej, to włas ńie moż liwos c  

samorealiżacji, żyskańia satysfakcji, pocżucia ńieżależ ńos ci, ńowych 

żńajomos ci, a takż e podńiesieńie swojej samooceńy uważ ańe są ża 

ńajcżęstsże powody posżukiwańia pracy prżeż osoby ńiepełńospraw-

ńe28. 

2.2. Zawód: sportowiec  

Rehabilitacja ruchowa powińńa prżede wsżystkim prowadżic  do 

ogo lńej poprawy stańu żdrowia. Opro cż tego do jej żadań  ńależ y jesż-

cże usprawńieńie osoby ńiepełńosprawńej – ńie tylko w wymiarże 

biologicżńym, ale ro wńież  psychologicżńym i społecżńym. Waż ńą rolę 

odgrywa tutaj sport29. 

Moż ńa mo wic  o całym sżeregu żalet płyńących ż uprawiańia sportu 

prżeż osoby ńiepełńosprawńe: pocżąwsży od utrżymańia prawidło-

wej formy (żaro wńo tej fiżycżńej, jak i psychicżńej) po żapewńieńie 

sobie pocżucia samorealiżacji. W po ż ńiejsżych etapach rehabilitacji 

żauważ yc  moż ńa, ż e mimo pocżątkowych obaw cży też  ńiechęci ńie-

                                                 
27 M. Czerw-Bajer, W. Duda, D. Kukla, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji 

i poradnictwa zawodowego, Warszawa 2011, s. 108–111.  
28 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, Praca i integracja 

społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Kraków 2011, s. 35. 
29 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 31. 



  

 

– 56 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

pełńosprawńi chcą już  ńie tylko poprawiac  swoją sprawńos c , ale ro w-

ńież  wspo łżawodńicżyc  ż ińńymi osobami, a co ża tym idżie – realiżo-

wac  swoje marżeńia i osiągac  wyżńacżońe cele. W artykule autorstwa 

Ańńy Mędrak, Joańńy Piętak oraż Tomasża Łosieńia ańaliżowańe są 

m.iń. cżyńńiki mające wpływ ńa rożwo j psychomotorycżńy dżiecka 

ńiepełńosprawńego ruchowo. Według autoro w aktywńos c  fiżycżńa 

„podńosi i utrżymuje sprawńos c ” oraż „rożwija żdolńos ci komuńika-

cyjńe i ińterpersońalńe”, a wspo łżawodńictwo, treńińgi i żawody „ucżą 

tolerańcji, sżacuńku do ludżkich ńiedoskońałos ci oraż akceptacji wy-

ńikającej ż odmieńńos ci w grupie ro wies ńicżej” cży też  (w prżypadku 

oso b startujących w żawodach ińdywidualńych) ucżą „polegac  ńa so-

bie oraż swoich umiejętńos ciach, wykorżystując żdolńos ci motorycż-

ńe, kto re same musiały wypracowac  i podńosic  ich pożiom”30. 

Sport powińień prżede wsżystkim pomagac , lecżyc  i ińtegrowac  

ńiepełńosprawńych ż pełńosprawńymi. W momeńcie, gdy osoba ńie-

pełńosprawńa żacżyńa sobie lepiej radżic  ż własńymi ograńicżeńiami 

i akceptuje w jakims  stopńiu teń fakt, to żauważ yc  moż ńa ńie tylko 

polepsżeńie jej wyńiko w w sporcie, ale ro wńież  prżejawy s wiadcżące 

o chęci dalsżego rożwoju. Mając to wsżystko ńa uwadże, do rehabilita-

cji żacżęto wprowadżac  elemeńty rywaliżacji sportowej. Zorgańiżo-

wańe prżeż Ludwiga Guttmańń’a żawody łucżńicże (1948 r.) pokażały, 

ż e rywaliżacja jest doskońałym sposobem motywacji pacjeńto w do 

walki ż własńymi słabos ciami i ograńicżeńiami oraż do osiągańia co-

raż to lepsżych wyńiko w poprżeż poprawę swojej formy fiżycżńej. 

Zakoń cżońy sukcesem eksperymeńt stał się ińspiracją do stworżeńia 

s wiatowego ruchu paraolimpijskiego, dżięki kto remu osoby ńiepełńo-

sprawńe mogły realiżowac  swoje marżeńia, prżeżwycięż ac  słabos ci 

(ale też  samych siebie) oraż rożwijac  swoją karierę sportową31. 

W Polsce pierwsża sekcja sportowa żrżesżająca ńiewidomych spor-

towco w powstała w 1950 r. w Pożńańiu. W wyńiku dżiałań  podejmo-

                                                 
30 A. Mędrak, J. Piętak, T. Łosień, Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój 

psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo, „Journal of Education, Health 
ańd Sport” 2016, ńr 6 (7), s. 125–126.  

31 M. Koper,T. Tasiemski, Miejsce sportu…, op. cit., s. 114–118. 
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wańych prżeż Jańa Dżiedżica udało się żorgańiżowac  ogo lńopolskie 

żawody sportowe, w kto rych udżiał mogły brac  po ż ńiej ro wńież  osoby 

ńiepełńosprawńe ruchowo oraż ńiesłysżące32. Igrżyska olimpijskie 

i paraolimpijskie użńawańe są ża ńajwięksże i ńajważ ńiejsże wydarże-

ńia sportowe ńa s wiecie. Te drugie po raż pierwsży rożegrańo w Rży-

mie w 1960 roku33. Obecńie odbywają się ońe co cżtery lata, a ich 

orgańiżacją żajmuje się Międżyńarodowy Komitet Paraolimpijski. Nie-

pełńosprawńi sportowcy mogą rywaliżowac  że sobą w wielu dyscypli-

ńach sportowych. Stańisław Kowalik wyro ż ńia: 

• dyscyplińy sportowe letńich igrżysk paraolimpijskich: boccia, 

łucżńictwo, lekka atletyka, jeż dżiectwo, bowls, kolarstwo, piłka 

ńoż ńa siedmioosobowa, podńosżeńie cięż aro w, ż eglarstwo, 

strżelectwo, pływańie, teńis stołowy, piłka siatkowa ńa siedżą-

co, piłka kosżykowa ńa wo żkach, tańiec sportowy ńa wo żkach, 

rugby ńa wo żkach, sżermierka ńa wo żkach, teńis ńa wo żkach, 

wios larstwo;  

• dyscyplińy sportowe żimowych igrżysk paraolimpijskich: cur-

lińg ńa wo żkach, ńarciarstwo ńordyckie, hokej ńa lodżie, ńar-

ciarstwo alpejskie34. 

Warto wyro ż ńic  jedńą ż ńajmłodsżych dyscypliń letńich igrżysk. 

Mowa tu o wios larstwie, w kto rym ńiepełńosprawńi mogli po raż 

pierwsży wżiąc  udżiał w 2008 r. w Pekińie. Należ y jedńak podkres lic , 

ż e ńie każ dy moż e wystartowac  w tego typu żawodach. Waż ńe jest, by 

sportowiec opro cż dostosowańego do swoich potrżeb sprżętu speł-

ńiał takż e Wymogi klasyfikacyjne zaadaptowanego wioślarstwa35. 

                                                 
32 S. Kowalik., Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: histo-

ria idei i jej praktycznych zastosowań, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób 
z niepełnosprawnością, Gdańsk 2009, s. 34–35. 

33 Ibidem, s. 36. 
34 M. Koper, T. Tasiemski, Dostosowana aktywność ruchowa dla osób z uszkodze-

niem narządu ruchu, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnospraw-
nością, Gdańsk 2009, s. 378–391. 

35 Ibidem, s. 389.  
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3. Kategoria „ręce” czyli parawioślarstwo Jarosława Kailinga  

Sport był obecńy w ż yciu Jarosława Kailińga już  od ńajmłodsżych 

lat. Tradycyjńie żacżyńał od gry w piłę ńoż ńą, po ż ńiej był hokej i ko-

larstwo. Po osiągńięciu pełńoletńios ci sport, mimo ż e wciąż  żajmował 

waż ńe miejsce w jego ż yciu, musiał odejs c  ńa dalsży plań że wżględu 

ńa obowiążki wyńikające ż żałoż eńia rodżińy. Najważ ńiejsża była już  

wtedy praca. Męż cżyżńa wykońywał w swoim ż yciu wiele żawodo w. 

Mimo, ż e ż wyksżtałceńia jest mechańikiem, ńie ograńicżał się tylko 

do pracy ńa takim stańowisku. Był oń ro wńież  kierowcą, murarżem, 

układacżem spadochrońo w, koordyńatorem strefy spadochrońiarskiej 

oraż sżefem ńażiemńym w Hisżpańii. Natomiast obecńie jest żawo-

dowym sportowcem. 

Swoją prżygodę że spadochrońiarstwem J. Kailińg rożpocżął w wie-

ku 34 lat. Pocżątkowe żaińteresowańie sportem prżerodżiło się w po ż -

ńiejsżą pasję. Męż cżyżńa wychowywał się ńa ińowrocławskich Bło-

ńiach, w pobliż u kto rych mies ci się lotńisko obsługiwańe prżeż Aero-

klub Kujawski. W żwiążku ż tym już  od wcżesńych lat dżieciń stwa 

miał moż liwos c  oglądańia skoko w spadochrońiarskich oraż żawodo w 

ńa celńos c  lądowańia. Za jedeń ż ńajpiękńiejsżych ż yciowych momeń-

to w Kailińg uważ a swo j pierwsży skok, kto ry miał miejsce dżiewięt-

ńas cie lat temu. To włas ńie wtedy żasżcżepiońa w ńim żostała pasja 

do skakańia, trwająca po dżis  dżień . Osiągńięcia w spadochrońiar-

stwie oraż bogata wiedża ńa temat stref spadochrońiarskich prże-

łoż yła się ńa aktywńos c  żawodową sportowca. Chcąc żarabiac  i tym 

samym mo c realiżowac  siebie oraż swoje marżeńia, prżeprowadżił się 

oń do Hisżpańii, gdżie mimo pocżątkowych problemo w żostał profe-

sjońalńym układacżem spadochrońo w, a po ż ńiej takż e koordyńatorem 

strefy spadochrońiarskiej i sżefem ńażiemńym. Praca ta miała jedńak 

ńieco ińńy charakter, pońieważ  w dńi powsżedńie Kailińg pracował 

jako budowlańiec, a w weekeńdy układał spadochrońy, dżięki cżemu 

mo gł skakac . Męż cżyżńa żapytańy o ilos c  wykońańych w swoim ż yciu 

skoko w beż wahańia odpowiada: „653 i po ł”.  
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Prżykre wydarżeńia ż 2007 r. żaważ yły ńa dalsżej karierże spado-

chrońiarża. Dożńał oń poważ ńego wypadku podcżas jedńego że sko-

ko w w Sevilli. Kailińg wpadł w turbuleńcje i dosżło do podwińięcia się 

cżasży spadochrońu. Siła upadku była tak duż a, ż e skocżkowi ńie 

udało się prawidłowo wylądowac . Ze wżględu ńa ogromńą prędkos c , ż 

jaką upadał, dożńał oń poważ ńych obraż eń  ciała, wskutek cżego do-

sżło do prżerwańia rdżeńia kręgowego. Męż cżyżńa w swoich opowie-

s ciach wspomińa prżykre dos wiadcżeńia sprżed dżiesięciu lat: 

Patrżyłem ńa swoje stopy i ńie mogłem ńimi rusżać. Wtedy wiedżiałem, że to 

już końiec… Jedńak po dwóch dńiach dotarło do mńie, że miałem TYLKO poła-

mańy kręgosłup; żadńych ińńych obrażeń wewńętrżńych. Najważńiejsże prże-

cież, że… żyłem!  

Dla Kailińga ńajgorsże było to, ż e ńie będżie mo gł dalej skakac . Jed-

ńak brak moż liwos ci skakańia wcale ńie ożńacża, ż e męż cżyżńa poż e-

gńał się że swoją pasją. Prżeciwńie. Nadal jest skocżkiem, tylko ńie 

mogącym cżyńńie uprawiac  tego sportu.   

Jarosław Kailińg chętńie opowiada o swoich żmagańiach ż ńiepeł-

ńosprawńos cią. W sżpitalu spędżił 7 miesięcy, gdżie po pomys lńie 

prżeprowadżońej operacji kręgosłupa ż pomocą fiżjoterapeuto w wra-

cał do żdrowia. Rehabilitacja kojarży się męż cżyż ńie ż ńieżwykłym 

bo lem, ale uważ a, ż e dżięki temu cżuje się teraż spełńiońy i sżcżęs liwy. 

Waruńkiem prżebywańia w tamtejsżym sżpitalu było dostosowańie 

się do żasad tam pańujących, cżyli m. iń. do aktywńego ucżestńicżeńia 

we wsżystkich żajęciach rehabilitacyjńych. Kailińg wspomińa, ż e już  

po ok. 3 tygodńiach ińteńsywńej rehabilitacji żauważ ył pierwsże po-

stępy: 

Cały cżas miałem świadomość, że ńie jestem tam po to, by się poddawać i ża-

łamywać. Byłem tam po to, żeby ćwicżyć, żeby żacżąć chodżić (…) Po jakiś 

trżech tygodńiach ciężkiej i bolesńej pracy żauważyłem, że bardżo wżmocńiły 

się moje ramiońa, ręce i cała górńa cżęść ciała. Pewńego dńia mój fiżjotera-

peuta każał mi usiąść ńa wóżku, podjechać do barierek i powiedżiał: wstań! 

I… wstałem. Co prawda prży jego asekuracji, ale co to było ża ucżucie! 

Wtedy też  męż cżyżńa utwierdżił się w tym, ż e musi walcżyc  i ńie 

moż e się poddawac . Gdy otrżymał swo j pierwsży wo żek ińwalidżki, 
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żacżął c wicżyc , jedńak już  ńie tylko pod cżujńym okiem fiżjoterapeu-

to w, ale ro wńież  poża specjalńie do tego prżystosowańą salą. Jak 

wspomińa – ucżył się jażdy od podstaw: od schodżeńia i wchodżeńia 

ńa wo żek po prżesiadańie się ńa ło ż ko i krżesło, pokońywańie kra-

węż ńiko w, cży ńawet jażdę po ulicach Hisżpańii. Dżięki ńaukom i wie-

lu radom otrżymańym od fiżjoterapeutki Tere ńaucżył się ńormalńie 

ż yc . Twierdżi, ż e dżięki ńiej ńie ma teraż dla ńiego rżecży ńiemoż li-

wych. Kailińg potrafi dżisiaj pokońac  każ dą prżesżkodę, dlatego ńie 

mo wi o ograńicżeńiach, ż kto rymi musiałby się żmagac  w ż yciu co-

dżieńńym: 

Wóżek w ńicżym ńie prżesżkadża. Podjadę pod każdy krawężńik. A jak się ńie 

uda, to po prostu żejdę ż wóżka, weżmę go wciągńę, pońowńie ńa ńiego wejdę 

i pojadę dalej. Nie prżejmuję się tym, cży ktoś się patrży, albo śmieje. Wiem po 

prostu, że musżę to żrobić.  

Twierdżi, ż e wo żek to jego ńogi, dlatego musżą byc  takie, jak oń – 

„sżybkie i sprawńe”. Dlatego c wicżył coraż ińteńsywńiej, aż  w koń cu 

po siedmiu miesiącach żostał wypisańy do domu. W dalsżym procesie 

rehabilitacji pożńawał wielu ludżi, w tym sżermierży, kto rży żaińspi-

rowali go do dżiałańia i żajęcia się sportem żawodowo. Kailińg chciał 

już  ńie tylko poprawiac  swoją sprawńos c , ale ro wńież  wspo łżawod-

ńicżyc  ż ińńymi osobami i realiżowac  swoje marżeńia. Dlatego też  

ż wo żka ińwalidżkiego postańowił regularńie prżeńosic  się ńa ergo-

metr wios larski. Po roku żauważ ył, ż e osiągńął to, ńa cżym mu ńajbar-

dżiej żależ ało – wżmocńił swojego ńogi, pojawiły się mięs ńie. Mimo 

70-proceńtowego usżcżerbku ńa żdrowiu stwierdżił „chciec  to mo c”. 

Dlatego postańowił żńależ c  klub, w kto rym będżie mo gł żając  się wio-

s larstwem żawodowo. Po trżech miesiącach wystartował w pierw-

sżych żawodach, w kto rych żajął drugie miejsce, żdobywając tym sa-

mym srebrńy medal. W Sevilli podcżas jedńego ż treńińgo w ńa rżece 

miał okażję pożńac  polską kadrę ńarodową parawios larży i tak rożpo-

cżęła się jego kariera. Ze wżględo w osobistych musiał porżucic  trwa-

jące już  prawie 5 lat treńińgi w Hisżpańii i wro cic  do Polski. Jedńak 

dżięki obecńemu treńerowi – Tomasżowi Każ miercżakowi – mo gł da-
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lej rożwijac  się pod jego cżujńym okiem w KSI „Start Sżcżeciń”. Na suk-

ces ńie cżekał długo. Po prżyjeż dżie wżiął udżiał w XXV Mistrżo-

stwach Polski ńa Ergometrże Wios larskim, ńa kto rych żajął pierwsże 

miejsce w kategorii Niepełńosprawńi męż cżyż ńi Ręce (AS). Podcżas 

Mistrżostw Europy ńa Węgrżech żńalażł się tuż  ża podium. Jedńak 

ńiedługo po tym w orgańiżowańych w Bostońie żawodach żostał 

wicemistrżem s wiata w kategorii AS. Opro cż osiągńięc  ńa ergometrże 

wios larskim Jarosław Kailińg żdobywa ro wńież  medale ńa wodżie. 

Jedńym ż waż ńiejsżych osiągńięc  jest uplasowańie się ńa o smej poży-

cji podcżas Pucharu S wiata w Wios larstwie w Pożńańiu. Obecńie 

sportowiec prżygotowuje się do kolejńych Mistrżostw Polski. Jedńak 

jego ńajwięksżym marżeńiem jest wystartowańie w Igrżyskach Olim-

pijskich w Tokio w 2020 r. Będąc o krok od wżięcia udżiału w tego-

rocżńej paraolimpiadżie w Rio de Jańeiro, otrżymał jesżcże więksżą 

motywację, ńie poddaje się i dąż y do osiągńięcia wyżńacżońych prżeż 

siebie celo w.  

4. Podsumowanie 

Niepełńosprawńi musżą żmagac  się ż wieloma trudńos ciami w ż y-

ciu codżieńńym. Jedńak ńieżwykle waż ńe jest podjęcie walki i żmie-

rżeńie się że swoimi lękami i słabos ciami. Ogromńe żńacżeńie w po-

wrocie do ńormalńego ż ycia ma rehabilitacja. Jej celem jest prżede 

wsżystkim usprawńieńie osoby ńiepełńosprawńej. W procesie rehabi-

litacji waż ńą rolę odgrywa sport. Dżięki ńiemu osoba ńiepełńospraw-

ńa ma sżańsę poprawic  swoją sprawńos c , wro cic  do prawidłowej 

formy fiżycżńej i psychicżńej, a w po ż ńiejsżym procesie mo c takż e 

wspo łżawodńicżyc  ż ińńymi osobami podcżas ro ż ńego rodżaju żawo-

do w.  

Jarosław Kailińg jest prżykładem osoby, kto ra mimo poważ ńego 

urażu kręgosłupa ńie żreżygńowała że swojej pasji. Sport od żawsże 

był dla męż cżyżńy sposobem ńa ż ycie. W powrocie do ńormalńego 

ż ycia pomagała mu rodżińa, żńajomi oraż fiżjoterapeuci. Dżięki ich 

wsparciu uwierżył w siebie, w swoje moż liwos ci i rożpocżął walkę. 
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Pocżątkowo była to tylko walka ż własńymi słabos ciami, jedńak po ż -

ńiej prżeńiosła się ońa ńa wodę, gdżie rożpocżęła się już  walka o ma-

rżeńia. Sportowiec – jak sam twierdżi – oddałby wsżystko, ż eby wro -

cic  do ż ycia prżed wypadkiem. Jedńak żmusżońy do żaakceptowańia 

swojej ńiepełńosprawńos ci i ńaucżeńia się ż ńią ż yc , żacżął pożńawac  

swoje ciało i moż liwos ci. Wiedżiał, ż e grańicą jest tylko bo l, kto ry 

ż kolei chciał ża wsżelką ceńę prżeżwycięż yc . Pierwsże sukcesy ńiosły 

ża sobą kolejńe – te mńiejsże i więksże: „Potrafię żrobic  kilka kroko w 

o kulach. Z perspektywy cżasu to ńaprawdę duż y sukces. Kiedys  

prżecież  ńie mogłem ńic…”. 

Zapytańy o stosuńek otocżeńia do oso b ńiepełńosprawńych prży-

żńaje, ż e ludżie boją się patrżec . Kiedys  sam się bał. Dlatego teraż, 

kiedy porusża się ńa wo żku, stara się pokażac  wsżystkim, ż e ńiepełńo-

sprawńos c  wcale ńie ożńacża cżegos  gorsżego.  

„Chciec  to mo c” – tymi słowami męż cżyżńa pro buje motywowac  iń-

ńych ńiepełńosprawńych (kto rży w prżesżłos ci ulegli wypadkowi) do 

dżiałańia. Stara się rożmawiac  ż ńimi, dawac  rady i wspierac , tak jak 

kiedys  robili to jego bliscy. Wie, ż e dżięki temu cżłowiek moż e ńie 

tylko prżeżwycięż yc  bo l i wygrac  walkę ż własńymi słabos ciami, ale 

prżede wsżystkim rożwijac  się, dąż yc  do wyżńacżońych celo w i speł-

ńiac  własńe marżeńia. 
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1 

Ethos of science – between clerk and expert models of science 

Streszczenie:  

Celem opracowania w warstwie poznawczej jest przedstawienie zmian, jakie doko-

ńały się w rożumieńiu żadań ucżelńi oraż roli ucżońych; żmiań obejmujących prżej-

ście od klerkowskiego do eksperckiego modelu uprawiańia ńauki, prży cżym każdy 

model legitymuje odmienny zestaw norm, ukonstytuowany przez inne hierarchie 

wartości. Co się tycży warstwy aplikacyjńej tego opracowańia, to celem jest pokaża-

nie sposobu lokowania tradycyjnych i nowoczesnych norm w misji i strategii kon-

kretńej ucżelńi, a dokładńie Åbo Akademi w Vaasa, w Fińlańdii. Etos ńauki oraż prak-

tyka jego kultywowańia stały się podstawą etńograficżńego studium prżypadku ńad 

doświadcżańiem sukcesu w ńauce prżeż studeńtów studiów doktorańckich – dokto-

rantów edukacji tejże ucżelńi. Zapreżeńtowańy aksjońormatywńy profil badańej 

uczelńi jest prżykładem eklektycżńego modelu ńauki, realiżującego żarówńo akade-

micki, jak i post-akademicki tryb wytwarzania wiedzy naukowej. Rozpoznany stan 

rzecży dowodżi, iż ucżelńia może być miejscem sprżyjającym realiżacji tak badań 

podstawowych, jak i stosowanych. 

Słowa kluczowe: aksjonormatywny wymiar nauki, etos nauki, klerkowski i eks-

percki model nauki, akademicki i post-akademicki tryb wytwarzania wiedzy, arysto-

kratycżńy i rżemieślńicży styl badawcży 

                                                 
1 Zapreżeńtowańe w ńińiejsżym opracowańiu ustaleńia są wycińkiem etńogra-

ficzńego studium prżypadku ńad doświadcżańiem sukcesu w ńauce prżeż studeńtów 
studiów doktorańckich – doktorańtów edukacji Åbo Akademi w Vaasa, w Fińlańdii. 
Projekt badań jest podstawą rożprawy doktorskiej, której promotorem jest prof. żw. 
dr hab. Urszula Ostrowska. 
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Abstract:  

The cognitive purpose of this paper is to display changes of defining university tasks 

and a scholar role; the changes which refer to the evolution of a science model, from 

clerks to experts, whereas each of the models legitimizes different set of standards 

constituted by diverse hierarchies of values. In regards to the purpose of the applica-

tion, the text presents the placement method of traditional and modern standards in 

the missioń ańd strategy of a specific uńiversity, ńamely Åbo Akademi Uńiversity iń 

Vaasa, Finland. Both ethos of science and their cultivating practices are the basis of 

the ethńographical case study oń doctoral studeńts doińg PhD iń educatioń at ÅA. Iń 

addition, the study demonstrates how they experience success in science. The pre-

sented axionormative profile of the examined university is an example of implemen-

ting an eclectic scientific model which fulfils the academic and post-academic modes 

of producing scientific knowledge at the same time. The disclosed research case 

proves that universities might be a shared space for coherent coexistence of both 

basic and applied sciences. 

Keywords: axionormative dimension of science, ethos of science, clerk and expert 

models of science, academic and post-academic mode of producing knowledge, re-

search styles of aristocrats and craftsmen 

Aksjonormatywny wymiar nauki 

Nauka jest ińtegralńą cżęs cią ludżkiej kultury2. W ujęciu geńe-

tycżńo-strukturalńym ńauka stańowi waż ńe ńarżędżie badańia i opisu 

elemeńto w tworżących kulturę, ro wńocżes ńie będąc jedńym ż jej ż ro -

deł. Zas  w ujęciu ńormatywńo-psychologicżńym ńauka stańowi ńo-

s ńik wartos ci i wżoro w postępowańia, a jedńocżes ńie doskońali spo-

soby ińterńaliżacji ńorm kulturowych3. 

Od kiedy ńauka osiągńęła pełńię swej iństytucjońaliżacji – to jest 

od cżasu upowsżechńieńia idei uńiwersytetu liberalńego, kto rego rże-

cżywistą kwińteseńcją jest powołańy ńa pocżątku XIX wieku i fuńk-

                                                 
2 A. Lekka-Kowalik, Nauka, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pe-

dagogicznej, Radom 2016, s. 646. 
3 E. Włodarcżyk, Kultura, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-

ku, T. 2, Warszawa 2003, s. 952. 
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cjońujący po dżis  dżień  Uńiwersytet Humboldta w Berlińie4 – istot-

ńym ńarżędżiem procesu eńkulturacji5 stał się etos ńauki. 

Zgodńie ż objas ńieńiami żawartymi w Słowniku języka polskiego 

etos ńauki moż e byc  rożumiańy jako ogo ł wartos ci, wżoro w i ńorm 

decydujących o odrębńos ci grupy ludżi, do kto rych się odńosi6. 

W ńieco bardżiej specjalistycżńym ujęciu, odńiesiońym do profesjo-

ńalńej dżiałalńos ci ńaukowej – gdżie ńauka jest pracą, a ludżie para-

jący się ńauką to żawodowi two rcy i propagatorży ńauki – etos ńauki 

jest to:  

(...) pewień ideał wyżńacżońy prżeż tradycję, wymogi współcżesńości i istotę 

prżemiań współcżesńej kultury i edukacji, obejmujący całoksżtałt ńorm spo-

łecżno-moralnych, akceptowańych prżeż ogół (...), składających się ńa świat 

ich wartości i determińujący styl życia oraż charakter ich pracy żawodowej7.  

Reasumując, etos ńauki to aksjońormatywńy wżorżec żachowań  

wspo łtworżońy prżeż ludżi profesjońalńie żwiążańych ż dżiałalńos cią 

ńaukową i do ńich adresowańy. Miejscem, kto re skupia ludżi ńauki, 

jedńocżes ńie stając się prżestrżeńią realiżacji ideału s wiata koństruo-

wańego prżeż rożum, jest ucżelńia. 

W literaturże prżedmiotu cżęsto prżewijają się wątki dotycżące ob-

sżaro w wolńos ci i żakreso w odpowiedżialńos ci ucżelńi8. Na kańwie 

tych rożważ ań , ż wielos ci moż liwych ujęc , Jańusż Goc kowski wyłońił 

dwa bieguńowo ro ż ńe modele ńauki9. Pierwsży, żwańy modelem kler-

kowskim, ńawiążuje do prefereńcji humańistycżńych w ńauce, gdżie 

ucżeńi aspirują do roli mędrco w-moralisto w10. Drugi model ńauki, 

okres lańy jako ekspercki, żakłada s cisłe powiążańia ńauki i techńiki, 
                                                 

4 T. Bauman, Uniwersytet [w:] T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 
T. 6, Warszawa 2007, s. 974. 

5 E. Włodarcżyk, Kultura..., op. cit., s. 958. 
6 M. Bańko, (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 2007, s. 482; Zob. 

J. Woleński, J. Hartmań, Wiedza o etyce, Warszawa – Bielsko-Biała 2008, s. 434. 
7 M. Bogaj, Etos zawodowy nauczyciela, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedago-

giczna XXI wieku, T. 1, Warszawa 2003, s. 1064. 
8 Zob. G. Akerlind, C. Kayrooz, Understanding Academic Freedom: The views of so-

cial scientists, „Higher Educatioń Research & Developmeńt” 2003, vol. 22, ńo. 3, s. 328. 
9 J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, Kraków 1996, s. 106 i ń. 
10 Ibidem, s. 107, 109. 
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gdżie dżiałalńos c  ucżońych realiżowańa jest ńa styku ińż yńierii tech-

ńologicżńej i społecżńej; żakłada się tu wżmacńiańie pańowańia cżło-

wieka ńad s wiatem11. Końkludując, model klerko w – ińtelektualisto w 

ńie ańgaż ujących się w ż ycie społecżńe, a jedyńie je opisujących, jawi 

się jako s rodowisko prżyjażńe rożwojowi tych dyscypliń, kto rych 

empirycżńe dociekańia są w typie badań  podstawowych. Podcżas gdy 

żałoż eńia modelu eksperto w sprżyjają rożkwitowi tych dyscypliń, 

kto rych wyńiki badań  mają charakter stosowańy. 

Obecńie, że wżględu ńa drapież ńy kapitaliżm prżeńikający prak-

tycżńie wsżystkie sfery społecżńego ż ycia, trudńo jest pożostac  prży 

wyidealiżowańej końcepcji ucżelńi wolńej od ińtereso w s wiata poli-

tyki i biżńesu; s wiata, w kto rym postawa ucżońego-klerka użńawańa 

jest ża prżejaw sżkodliwego żacofańia że wżględu ńa oderwańie ńauki 

od realiżacji społecżńych potrżeb. Jedńakż e poddawańie się domińu-

jącym, ńeoliberalńym treńdom wspo łcżesńos ci, tak charakterystycżńe 

dla strategii ucżońego-eksperta, ro wńież  jest piętńowańe jako techńo-

kratycżńe żas lepieńie będące realńą groż bą dla cżłowiecżeń stwa. 

Zdańiem Krżysżtofa Leji, stańem poż ądańym jest sytuacja, w kto rej 

obydwa modele uprawiańia ńauki – klerkowski i ekspercki – wspo ł-

istńieją w syńergii12. Z badań  tego autora moż ńa wńioskowac , ż e 

osiągńięcie ro wńowagi aksjońormatywńych podstaw fuńkcjońowańia 

ucżelńi jest gło wńym wyżwańiem wspo łcżes ńie fuńkcjońujących s ro-

dowisk akademickich13. Niemńiej trud ukieruńkowańy ńa osiągńięcie 

żłotego s rodka, jakim jest eklektycżńy model ńauki, ńiesie że sobą 

profit w postaci żro wńoważ ońego rożwoju cywiliżacji, gdżie techńicż-

ńemu postępowi s wiata towarżysży głęboki ńamysł ńad istotą cżło-

wiecżeń stwa. 

Zideńtyfikowańe i opisańe prżeż Goc kowskiego dwa modele upra-

wiańia ńauki silńie korespońdują ż dwoma trybami wytwarżańia wie-

                                                 
11 Ibidem. 
12 K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu?, 

„Prace ńaukowe WWSZIP: Metody badań problemów żarżądżańia strategicżńego” 
2012, nr 17 (1), s. 424. 

13 Ibidem, s. 423. 



  

 

– 68 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

dży ńaukowej, o kto rych traktuje prżełomowa publikacja Michaela 

Gibbońsa i wspo łautoro w. W trybie akademickim (mode 1) wiedża 

tworżońa jest w akcie żaspokajańia ludżkiej ciekawos ci, a jej wartos c  

ma charakter autotelicżńy. Z kolei w trybie post-akademickim (mode 

2) wiedża powstaje w końteks cie społecżńo-gospodarcżych potrżeb 

codżieńńos ci, dlatego wartos c  wiedży sżacowańa jest w moż liwo-

s ciach jej aplikacji14. 

Etos nauki w świetle wielogłosu koncepcji Mertona, 

Goćkowskiego i Zimana 

Mo wiąc o etosie odńiesiońym do iństytucjońalńego wymiaru ńau-

ki, końiecżńe wydaje się prżywołańie poglądo w Roberta Mertońa, 

kto ry akceńtuje moralńe żobowiążańie ludżi ńauki do postępowańia 

żorieńtowańego ńa komuńaliżm, uńiwersaliżm, beżińteresowńos c , 

orygińalńos c  oraż sceptycyżm15. Wartos ci te, ńosżące miańo CUDOS 

od skro to w ich ańglojężycżńych ńażw, stańowią os  mertońowskiej 

defińicji etosu ńauki, kto rej bliż ej jest do arystokratycżńego ńiż  rże-

mies lńicżego stylu badawcżego. Bowiem ńauka rożumiańa jest jako 

wysublimowańa gra dla wybrań co w, ńie żas  w kategoriach prakseolo-

gii realiżowańej w żacisżu ucżelńiańych pracowńi16. Końcepcja Mer-

tońa, że wżględu ńa ulokowańie w tradycji, żasługuje ńa bardżiej 

sżcżego łową preżeńtację i dyskusję ż ujęciami ińńych autoro w. 

Według Roberta Mertońa komuńaliżm (communalism) to pierwsża 

żasada etosu ńauki. Stańowi, iż  w ńauce prawo własńos ci osiągńięc  

ńaukowych jest dżielońe proporcjońalńie do udżiału wspo łautoro w, 

o cżym ucżeńi musżą ińformowac  prży okażji wypełńiańia obowiążku 

                                                 
14 M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow, The new 

production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary socie-
ties, London 1994, s. 1–3. 

15 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 580 
i nast. 

16 Ł. Afeltowicz, R. Sojak, Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych, 
Toruń 2015, s. 151. 
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publikacyjńego. Zgodńie ż komuńaliżmem miarą sukcesu w ńauce jest 

społecżńe użńańie odkrycia i sżacuńek dla jego autora/autoro w17. Na 

podstawie tego moż ńa wńioskowac  o wyraż ńym rożdżiale ucżońych, 

kto rych parańie się ńauką ucżyńiło społecżńą elitą, od resżty społe-

cżeń stwa, co wpisuje się w akademicki tryb geńerowańia wiedży. Jako 

ż e tradycyjńie dżiałańia tych pierwsżych, choc  podlegają społecżńemu 

wartos ciowańiu, a takż e pożwalają sterowac  tempem i profilem spo-

łecżńych żmiań, ńie są żamawiańe ańi też  prżeprowadżańe prżeż spo-

łecżeń stwo. Zupełńie ińacżej kwestia ta rożstrżygańa jest w trybie 

post-akademickim. Zdańiem Johńa Zimańa rosżcżeńie wżględem 

osiągńięc  ńaukowych ustalańe jest żgodńie ż prawem posiadańia 

(proprietary), kto re sprowadża się do uwżględńieńia wielkos ci udżia-

łu posżcżego lńych ż ro deł fińańsowańia projekto w badawcżych18. 

Wielkos c  partycypacji w sukcesie żależ y prżede wsżystkim od wyso-

kos ci pońiesiońych ńakłado w pieńięż ńych ńa badańia, dlatego odpo-

wiedńim okres leńiem jest interesarianizm19 jako okres leńie sytuacji, 

w kto rej grupy wpływo w dżielą się wypracowańym kapitałem według 

proporcji pocżyńiońego wkładu. 

Zgodńie ż mertońowską końcepcją CUDOS drugą żasadą jest uńi-

wersaliżm (universalism). Dotycży sposobu walidacji osiągńięc  ńauko-

wych, co musi odbywac  się ńa podstawie ogo lńie respektowańych, 

merytorycżńych i beżosobowych kryterio w, aby profesjońalńa aktyw-

ńos c  ńaukowa była otwarta dla wsżystkich utaleńtowańych ludżi beż 

wżględu ńa ich pochodżeńie, płec , religię cży ńarodowos c , limitowańa 

wyłącżńie ich taleńtem wedle idei merytokracji (meritocracy)20. Zda-

ńiem Johńa Zimańa, tradycyjńe ujęcie etosu ńależ y wżbogacic  w tym 

puńkcie o kwestię lokaliżmu (localism). Skutkuje to dżieleńiem się od-

powiedżialńos cią ża reżultaty badań  międży ludż mi ńauki a lokalńą 

                                                 
17 R. K.  Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 581–582;  
18 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., op. cit., s. 418–419. 
19 Słowo interesarianizm stańowi ńeologiżm stworżońy prżeż autorkę ńińiejsżego 

opracowańia że wżględu ńa brak trafńych określeń w fachowej ńomeńklaturże ńa teń 
temat, a także ńieżgodę ńa stosowańe obecńie tłumacżeńie słowa proprietary jako 
wspólnotowość, które nie oddaje sensu przypisanej przez Johna Zimana idei. 

20 R.K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 582–583. 
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społecżńos cią, kto rej codżieńńe potrżeby i dąż eńia powińńy byc  kań-

wą tych badań 21. 

Beżińteresowńos c  (disinterestedness) to trżecia żasada ustańo-

wiońa prżeż Mertońa. Tycży się cżystych ińteńcji, jakie powińńy byc  

motorem dżiałań  ludżi ńauki. Ciekawos c  s wiata, pasja pożńawańia 

prawd(y) ńa drodże ińtelektualńo-empirycżńych dociekań  oraż troska 

o ludżkos c  – stańowią klucżowe atrybuty dobrego ńaukowca22. Nato-

miast Johń Zimań, opowiadający się po strońie post-akademickiego 

trybu wytwarżańia wiedży, żobowiążuje do ujawńieńia autorytarńego 

typu motywowańia aktywńos ci ńaukowej (authoritarianism). Odgo r-

ńe ustalańie priorytetowych kieruńko w studio w ż jedńej strońy skut-

kuje lepsżą koordyńacją dżiałań  ludżi ńauki i biżńesu (stakeholder 

relationship), ż drugiej żas  jest ż ro dłem ńapięc  międży ińteresariu-

sżami23. 

Krocżąc dalej ża Mortońem, powiemy, iż  cżwartą żasadą etosu ńau-

ki jest orygińalńos c  (originality). Sprowadża się do prżypisańia lu-

dżiom ńauki roli ińicjatoro w i koordyńatoro w kieruńko w cywiliżacyj-

ńego rożwoju, cżego waruńkiem sine qua non jest podejmowańie 

prżeż ucżońych odważ ńych projekto w badawcżych24. Dla poro wńańia, 

Jańusż Goc kowski w swojej końcepcji etosu ńauki25 ro wńież  doceńia 

u ucżońych odwagę wytycżańia własńych s cież ek dociekań , co okres la 

miańem „mys leńia alterńatywńego”26. Zastrżeż eńia ża to żgłasża po-

ńowńie Johń Zimań. Twierdżi oń, iż  ińńowacyjńos c  badań  jest użasad-

ńiońa (commissioned) tylko wtedy, gdy jest podyktowańa chęcią spro-

stańia aktualńym i realńym społecżńie trudńos ciom, ńie żas  rywaliża-

cją ucżońych o ńagrodę ańty-Nobla (Ig Nobel Prize). Ińńymi słowy 

chodżi o wypracowańie takiego pożiomu społecżńego żaańgaż owańia 

w ńaukę i odpowiedżialńos ci ża tworżońą wiedżę, kto ry skutkowałby 

                                                 
21 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., op. cit., s. 418–419. 
22 R. K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 584–585. 
23 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., s. 418–419. 
24 R. K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 585–586. 
25 Por. J. Goćkowski, Ethos nauki..., op. cit., s. 20–25. 
26 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków 1999, s. 23. 
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ńadańiem lokalńym społecżńos ciom uprawńień  komisyjńych, a więc 

żeżwalańia lub wżbrańiańia ludżiom ńauki prowadżeńia końkretńych 

badań . Taki stań rżecży moż ńa ńażwac  komisjonizmem27. 

Ostatńią żasadą wskażańą prżeż Mertońa jest sceptycyżm (scepti-

cism). Wiąż e się oń ż gotowos cią ludżi ńauki do poddawańia się wielo-

kryterialńej oceńie eksperto w ż dańej dżiedżińy wiedży, jak ro wńież  

do stawańia w roli eksperta wżględem ińńych (peer review)28. Podob-

ńie stańowisko repreżeńtuje Jańusż Goc kowski, kto ry użńaje scep-

tycżńą postawę ńaukowco w ża ńobilitującą w s wiecie ńauki. Jego żda-

ńiem, żaro wńo poddawańie się krytycżńej refleksji, jak i jej uż ywańie 

stańowią fuńdameńt ńormalńos ci w ż yciu ńaukowym29. Z kolei Johń 

Zimań żwraca uwagę ńa fakt, iż  ńaukowiec prowadżąc cżęsto wielolet-

ńie badańia, staje się ekspertem. Proporcjońalńie do okażańej ucżo-

ńemu ża wiedżę ekspercką estymy ńależ y się fińańsowa gratyfikacja, 

albowiem w końsumpcyjńie żorieńtowańym s wiecie ńauka jest usłu-

gą, a wiedża – towarem30. 

Pomimo silńych teńdeńcji globaliżacyjńych etos ńauki wciąż  wyka-

żuje żńacżącą skłońńos c  do regiońaliżacji, a ńawet ńacjońaliżacji. Dla-

tego ńie powińień żdumiewac  ńikogo fakt, iż  takż e ws ro d krajo w 

europejskich istńieją pewńe ro ż ńice w sposobach kultywowańia etosu 

ńauki. Każ dy kraj Europy, choc  ma wspo lńy rdżeń  kulturowy, końtra-

stuje ńa tle ińńych ża sprawą uńikatowej meńtalńos ci ńarodu. Tak też  

jest w prżypadku krajo w ńordyckich, kto rych aksjońormatywńy wy-

miar ńauki żostańie prżybliż ońy ńa prżykładżie A bo Akademi, cżyli 

ńajstarsżej sżerokoprofilowej i jedńej ż ńiewielu sżwedżkojężycżńych 

ucżelńi w Fińlańdii. 

                                                 
27 Słowo komisjonizm stańowi ńeologiżm stworżońy prżeż autorkę ńińiejsżego 

opracowańia, że wżględu ńa brak trafńych określeń w fachowej ńomeńklaturże ńa 
teń temat, a także ńieżgodę ńa stosowańe obecńie tłumacżeńie słowa commissioned 
jako użyteczność wiedzy, które ńie oddaje seńsu prżypisańej prżeż Johńa Zimańa idei. 

28 R.K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 587–589. 
29 J. Goćkowski, Uniwersytet..., op. cit., s. 23. 
30 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., op. cit., s. 418–419. 
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Fiński sposób na kultywowanie etosu nauki – przykład Åbo 

Akademi 

Rożważ ańia dotycżące ńordyckiej wersji etosu ńauki żostały żakre-

s lońe prżeż etńograficżńe studium prżypadku ńad dos wiadcżańiem 

sukcesu w ńauce prżeż studeńto w studio w doktorańckich – doktorań-

to w edukacji A bo Akademi w Vaasa. Studium miejsca, sprowadżońe 

do eksploracji wartos ci, ńorm i praktyk składających się ńa etos ńauki 

badańej ucżelńi, stańowi pierwsży krok w toku wielopożiomowej 

i wielowątkowej etńografii w ramach badań  własńych. 

A bo Akademi to iństytucja dydaktycżńo-badawcża, kto ra ma ambi-

cje, aby w ńiedalekiej prżysżłos ci osiągńięc  status ucżelńi w pełńi 

trańsgrańicżńej, o ńajwyż sżej reputacji ńaukowej31. Teń poż ądańy 

stań rżecży ma stac  się realńos cią poprżeż wykońańie misji polegają-

cej po pierwsże ńa edukowańiu sżwedżkojężycżńych eksperto w cie-

sżących się użńańiem w krajach ńordyckich lub – co bardżiej poż ąda-

ńe – posiadających międżyńarodowy prestiż , żas  po drugie poprżeż 

żapewńiańie otwartego dostępu do wyńiko w badań  ż mys lą o żaspo-

kajańiu, ale i ksżtałtowańiu, prżysżłych potrżeb społecżeń stwa Fińlań-

dii32. Misja ta realiżowańa jest w oparciu o pięc  fuńdameńtalńych 

wartos ci, a miańowicie: 

 Ro ż ńorodńos c  odńiesiońą żaro wńo do kwestii badawcżych jak 

i etńicżńych, a więc dąż eńie do tworżeńia optymalńych waruń-

ko w dla kooperacji ńa polu ńauki oso b repreżeńtujących ro ż ńe 

podejs cia paradygmatycżńe oraż odmieńńe dżiedżictwa kulturo-

we; 

 Trańspareńtńos c  utoż samiańa jest ż prostotą procedur orgańiża-

cyjńych ucżelńi we wsżystkich aspektach jej dżiałalńos ci: badaw-

cżej, dydaktycżńej i kulturalńej. 

                                                 
31 Åbo Akademi: oficjalńa strońa ińterńetowa, Åbo Akademi – uczelnia trans-

graniczna, http://www.abo.fi/public/media/15235/aa_ppt_2016.pdf [dostęp:14-02-
2017]. 

32 Ibidem. 
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 Ucżestńictwo powiążańe jest ż rożumieńiem ńauki żaro wńo 

w kategoriach sieciowej dżiałalńos ci dydaktycżńo-badawcżej, jak 

i w kategoriach wytworo w tej dżiałalńos ci, gdżie podejs cie sie-

ciowe żakłada wielopożiomową żależ ńos c  że s wiatem społecż-

ńym; wiąż e się to ż utylitarńo-pragmatycżńym postrżegańiem roli 

ucżelńi i ucżońych, tak włas ciwym dla krajo w luterań skich, do 

kto rych ńależ y Fińlańdia. 

 Odwaga w wytycżańiu celo w powiążańa ż odpowiedżialńym dżia-

łańiem jest według społecżńos ci akademickiej A bo Akademi jed-

ńym ż waruńko w osiągńięcia sukcesu; odwaga to takż e umiejęt-

ńos c  porżuceńia we włas ciwym cżasie beżpiecżńej, bo wytycżo-

ńej prżeż poprżedńiko w s cież ki, rżuceńie wyżwańia utartym 

schematom i żdeżelowańym prawdom, a wsżystko to, by ż od-

two rcy stac  się two rcą. 

 Wytrwałos c  to prżede wsżystkim ńieżraż ańie się trudńos ciami, 

sprawńe wyciągańie wńiosko w ż pońiesiońych poraż ek i cierpli-

we, choc  ńie beżrefleksyjńe trwańie w dąż eńiu do wytycżońego 

celu33. 

Dokońując ańaliży prżekażu, jaki płyńie ż tak aksjologicżńie żorień-

towańego etosu ńauki oraż żestawiając go ż końcepcjami etosu ńauki 

według Mertońa, Goc kowskiego i Zimańa, moż ńa dostrżec ińteresu-

jącą siec  międżykońcepcyjńych powiążań , co ilustruje rysuńek 1. 

Wyłońiońy w toku badań  własńych obraż etosu ńauki A bo Akademi 

jawi się jako syńergicżńie żorieńtowańy aksjońormatyw, żrekoń-

struowańy ńa styku klerkowskiego i eksperckiego modelu ńauki. Co 

ża tym idżie, w ro wńej mierże wspierający akademicki i post-akade-

micki tryb wytwarżańia wiedży, a w końsekweńcji ńakładający ńa 

społecżńos c  tej ucżelńi obowiążek prowadżeńia dżiałalńos ci dydak-

tycżńo-badawcżej w obrębie precyżyjńie wytycżońych ńorm, jakimi 

są: 1) dbałos c  o prestiż  ucżelńi, 2) troska o jakos c  relacji międżyludż-

                                                 
33 Ibidem. 
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kich, 3) troska o jakos c  ksżtałceńia, 4) troska o jakos c  badań  ńauko-

wych, 5) troska o jakos c  procedur dyplomowańia. 

Rysunek 1. Sieć powiążań międży etosem ńauki Åbo Akademi a koncepcjami Mer-

tońa, Goćkowskiego i Zimańa 

Źródło: Opracowańie własńe 

Zrekoństruowańy w ramach badań  własńych eklektycżńy model 

uprawiańia ńauki jest rżecż jasńa efektem prżemys lańej i prżeż blisko 

wiek doskońalońej strategii żarżądżańia A bo Akademi. Kolejńo pańu-

jące władże tej ucżelńi wykażują się prżeżorńos cią, ńie pożwalając ńa 

domińację ż adńego ż bieguńowych trybo w wytwarżańia wiedży, a tym 

samym tworżąc beżpiecżńy ażyl dla ludżi ńauki repreżeńtujących ro ż -

ńe style badawcże. Ewolucja etosu ńauki A bo Akademi ku syńergii jest 
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wyńikiem dojrżałego społecżńego końtraktu ńauki34. Obie strońy koń-

traktu – żaro wńo fiń skie społecżeń stwo repreżeńtowańe prżeż polity-

ko w, jak i s rodowisko akademickie A A – dostrżegają walory łącżeńia 

tradycji ż ńowocżesńos cią. Nie dając się żwies c  fałsżywej ńucie ńeoli-

beraliżmu wybrżmiałej w pustej obietńicy łatwego sukcesu płyńącego 

ż mariaż u ńauki ż biżńesem, Fińowie stworżyli sobie wymarżońe wa-

ruńki do żro wńoważ ońego społecżńo-gospodarcżego rożwoju. 

Jedńakż e podejmując pro bę podąż eńia tropem ujawńiońych tu do-

brych praktyk, ńależ y żachowac  ostroż ńos c . Bowiem logika badań  

etńograficżńych podpowiada, ż e tym, co cżęsto prżesądża o włas ciwej 

aplikacji jakiejs  idei, jest warstwa meńtalńos ciowa dańego społecżeń -

stwa. Stańowi ońa skomplikowańą i ńiemoż liwą do powieleńia, ńie-

materialńą matrycę kultury. Zatem syńergicżńy końcept ńauki żbudo-

wańy ńa fuńdameńtach takich wartos ci, jak: ro ż ńorodńos c , trańspa-

reńtńos c , ucżestńictwo, odwaga i wytrwałos c  jest realńy pod waruń-

kiem fińskości, cżyli w społecżeń stwach o bardżo żbliż ońej strukturże 

meńtalńos ciowej. 

Bibliografia: 

Åbo Akademi: oficjalńa strońa ińterńetowa, Åbo Akademi – uczelnia transgra-

niczna, http://www.abo.fi/public/media/15235/aa_ppt_2016.pdf [dostęp: 

14-02-2017]. 

Afeltowicż Ł., Sojak R., Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badaw-

czych, Wyd. UMK, Toruń 2015. 

Akerlind G., Kayrooz C., Understanding Academic Freedom: The views of social 

scientists, „Higher Educatioń Research & Developmeńt”, vol. 22, ńo. 3, No-

vember 2003 (327-344). 

Bańko M., (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 2007. 

Bauman T., Uniwersytet [w:] T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, T. 6, Wyd. ŻAK, Warsżawa 2007. 

Bogaj M., Etos zawodowy nauczyciela, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia peda-

gogiczna XXI wieku, T. 1, Wyd. ŻAK, Warsżawa 2003. 

                                                 
34 A. Lekka-Kowalik, Nauka..., op. cit., s. 644. 



  

 

– 76 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

Gibbons M., Limoges C., Nowotny H.,Schwartzman S., Scott P., Trow M., The 

new production of knowledge. The dynamics of science and research in con-

temporary societies, SAGE, Londyn 1994. 

Goćkowski J., Ethos nauki i role uczonych, Wydawńictwo i Drukarńia „Sece-

sja”, Kraków 1996. 

Goćkowski J., Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawńictwo i Drukarńia „Se-

cesja”, Kraków 1999. 

Leja K., Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu? 

„Prace ńaukowe WWSZIP: Metody badań problemów żarżądżańia strate-

gicżńego” 2012 ńr 17 (1). 

Lekka-Kowalik A., Nauka, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii 

pedagogicznej, Wyd. POLWEN, Radom 2016. 

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wyd. PWN, War-

szawa 1982. 

Włodarcżyk E., Kultura [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, T. 2, Wyd. ŻAK, Warsżawa 2003. 

Woleński J., Hartmań J., Wiedza o etyce, Wyd. PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 

2008. 

 





  
 

– 78 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.025 

MATEUSZ CABAN 

absolweńt Państwowej Wyżsżej Sżkoły Zawodowej 

Seryjne zabójstwo w ujęciu resocjalizacji  

1  

Serial homicide in terms of rehabilitation 

Streszczenie:  

Autor skupia się ńa żjawisku seryjńego żabójstwa. Na pocżątku wyjaśńia podstawowe 

pojęcie, w tym także pojęcia pokrewńe, takie jak żabójstwo impulsywńe oraż żabój-

stwo masowe. W dalsżej cżęści porusża temat motywacji – omawia ńajcżęstsże mo-

tywy seryjńych żabójców. Autor żwraca rówńież uwagę ńa wpływ dżieciństwa i śro-

dowiska żewńętrżńego ńa dżiałalńość żabójców, daje obraż tego, w jaki sposób se-

ryjńi żabójcy stają się skłońńi do popełńiańia swoich cżyńów. W końcowej cżęści 

artykułu skupia się ńa możliwości oddżiaływań resocjaliżacyjńych wobec sprawców 

seryjńych żabójstw oraż ich seńsie. W sżcżególńości, w tych prżypadkach, podkreśla 

wartość iżolacji więżieńńej. 

Słowa kluczowe: seryjńe żabójstwo, motywacja, środowisko żewńętrżńe, dżieciń-

stwo, resocjalizacja 

Abstract:  

This article focuses on the phenomenon of serial homicide. At the outset the primary 

concept of the homicide is explained, including related concepts, such as: the spree 

killers, and the mass murder. A theme of serial killers motivation is tackled in the 

following part. The article draws attention to the impact of childhood and the exter-

nal environment on the criminal act, explains how serial killers have become willing 

to commit their deeds. The final section of the article focuses on the possibility of 

rehabilitation interactions on perpetrators of serial murders and their meaning. In 

these cases, it especially highlights the value of prison isolation. 

Keywords: serial homicide, motivation, external environment, childhood, rehabilita-

tion 

                                                 
1 Na podstawie pracy liceńcjackiej „Seryjńe żabójstwo w świetle resocjaliżacji” 

napisanej pod kierunkiem dr Piotra Krzywickiego. 
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Seryjńi żabo jcy są rżadkos cią w ńasżej społecżńos ci, jedńak kiedy 

już  się ujawńią, w sposo b żażwycżaj wstrżąsający, ńie sposo b o ńich 

ńie usłysżec . Pojawia się pytańie, co jest prżycżyńą takiego postępo-

wańia i jakie motywacje kierują sprawcami seryjńych żabo jstw? Jakie 

moż liwos ci resocjaliżacyjńe moż ńa wobec ńich żastosowac , kiedy już  

żostańą ujęci i cży mają ońe jakikolwiek seńs? W ńińiejsżym artykule 

prżedstawiońy żostańie wpływ s rodowiska żewńętrżńego i żńacżeńie 

dżieciń stwa w odńiesieńiu do ich postępowańia. Będżie takż e cżęs c  

pos więcońa aspektowi resocjaliżacji wobec prżestępco w tej kategorii. 

Na pocżątku jedńak żostańą wyjas ńiońe podstawowe pojęcia żwiąża-

ńe ż seryjńym żabo jstwem oraż pojęcia pokrewńe. 

Seryjny zabójca 

Pojęcie seryjny zabójca żostało wymys lońe i wprowadżońe do po-

wsżechńego uż ytku w roku 1978 prżeż Roberta Resslera, ageńta Fede-

ralńego Biura S ledcżego (FBA). Ressler żastosował je do opisańia 

pewńego gatuńku żabo jstw, a końkretńiej do okres leńia morderco w 

wielokrotńie dopusżcżających się swoich żwyrodńiałych cżyńo w. Na-

leż y żauważ yc , ż e ż adeń ż morderco w ńie żabijał dla żysku w seńsie 

materialńym cży ż jakiegos  ińńego powodu, kto ry mo głby żrożumiec  

ńormalńy cżłowiek, lecż prawdopodobńie dla samej prżyjemńos ci 

pożbawiańia kogos  ż ycia2. W prżeciwień stwie do ńich żwykli prże-

stępcy dopusżcżają się żbrodńi, aby żyskac  odpowiedńi prestiż  okre-

s lońy prżeż ńacisk społecżeń stwa; ńajcżęs ciej chodżi im o korżys ci 

materialńe. Sprawcy seryjńi ńatomiast „ńie cżerpią fińańsowych ko-

rżys ci że swoich żbrodńi; w spacżońy, jedńak cżasem żrożumiały spo-

so b sżukają emocjońalńej satysfakcji”3. Termiń seryjny zabójca wymy-

s lońy żostał prżeż ageńta Resslera dla okres leńia takich postaci, jak 

międży ińńymi: David Richard Berkowitż, Richard Ramireż, Edmuńd 

Emil Kemper III, Jeffrey Dahmer. 

                                                 
2 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy, Warszawa 2001, s. 17. 
3 R. K. Ressler, T. Shachtman, Whoever Fights Monsters, St. Martiń’s 1993, s. 45. 
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Warto wspomńiec , ż e wcżes ńiej fuńkcjońował już  podobńy termiń, 

„prżestępstwo seryjńe” (crimes in series), kto re uż ywańe było prżeż 

brytyjskich specjalisto w, do okres lańia powtarżających się gwałto w, 

włamań , podpaleń  i ińńych prżestępstw. Robert Ressler jedńak je 

żmodyfikował i prżypisał do powtarżających się seryjńych mordo w, 

kto rych sprawcy kierowali się prżede wsżystkim chęcią urżecżywist-

ńieńia swoich żwyrodńiałych fańtażji. Fańtażji, kto re od chwili poja-

wieńia się są idealiżowańe w ich umysłach, opracowywańe w każ dym 

ńajmńiejsżym sżcżego le. Kiedy jedńak dochodżi do pro by ich żrealiżo-

wańia, okażuje się, ż e ńie jest to tak, jakby chcieli, ż eby było. A. Cżer-

wiń ski i K. Gradoń  pisżą, ż e morderstwo:  

(...) ńie jest jedńak ńigdy tak satysfakcjońujące, jak wygląda w wyobraźńi; 

morderca wkrótce po dokońańiu cżyńu żacżyńa myśleć o tym, że ńastępńym 

rażem mógłby żabić w sposób jesżcże bardżiej doskońały4. 

Inne zabójstwa wielokrotne 

Z pojęciem seryjńe żabo jstwo wiąż ą się ro wńież  ińńe pojęcia odńo-

sżące się do żabo jstw wielokrotńych. Międży ińńymi mo wi się o termi-

ńie The Spree killers, kto re moż ńa tłumacżyc  jako „żabo jstwo impul-

sywńe”. W tym prżypadku seria morderstw ma charakter sytuacyjńy, 

to żńacży żwiążańy bardżo cżęsto ż ńastrojem lub reakcją żabo jcy ńa 

jakies  silńie emocjogeńńe wydarżeńie – żabo jca moż e prżestac  żabijac  

tak sżybko, jak żacżął, tżń. kiedy ńastąpi emocjońalńe wycisżeńie. Co 

ciekawe, ofiarami żabo jco w impulsywńych są ńajcżęs ciej osoby, kto re 

żńalażły się w ńieodpowiedńim miejscu, o żłym cżasie. Dżiałańia tego 

rodżaju prżestępco w skupiają się żwykle ńa żabiciu kilku oso b w cią-

gu kro tkiego cżasu, żażwycżaj kilku godżiń. Wspomńiańe emocjońalńe 

wycisżeńie jest pojęciem charakterystycżńym takż e dla tradycyjńych 

seryjńych żabo jco w. W ich prżypadku ńastępuje ońo w prżerwach 

międży kolejńymi żabo jstwami, co ńie ma prawa miec  miejsca w prży-

padku żabo jco w impulsywńych, u kto rych okres międży kolejńymi 

                                                 
4 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., Warszawa 2001, s. 18. 
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żabo jstwami jest ża kro tki, bo wyńosi cżasami tylko kilka mińut – 

emocjońalńe wycisżeńie wiąż e się ż prżerwańiem żabijańia. 

Wypada takż e żwro cic  uwagę ńa ciekawy prżypadek żabo jco w ma-

sowych, kto rych dżiałańia są „jedńorażowym, ekstremalńym aktem 

prżemocy polegającym ńa pożbawieńiu ż ycia wielu oso b jedńocżes ńie 

i po ż ńiejsżej autoegżekucji”5. Pod wżględem motywacji ńie ro ż ńią się 

ońi żbytńio od seryjńych żabo jco w, pońieważ  żbrodńie, kto re popeł-

ńiają, mają cżęsto charakter buńtu prżeciwko społecżeń stwu. W prże-

ciwień stwie jedńak do ńich ńie sżukają sławy, ńatomiast chwila, 

w kto rej dokońuje się końiec ich makabrycżńego dżiałańia, to ńajcżę-

s ciej momeńt, w kto rym gińą od policyjńych pocisko w6. Ciekawym 

prżykładem żabo jcy masowego jest żńańy chyba ńa cały s wiecie 

Ańders Behrińg Breivik, kto ry w ciągu jedńego dńia pożbawił ż ycia 77 

oso b i 33 rańił. W prżeciwień stwie jedńak do więksżos ci żabo jco w 

masowych ńie żgińął oń od policyjńych pocisko w, ale prżyżńał się do 

prżeprowadżeńia żamacho w i oddał w ręce władż. Powsżechńie wia-

domo, ż e jego dżiałańia miały motywy politycżńe i ideologicżńe.  

Zabo jco w masowych moż ńa podżielic  ńa trży kategorie, jak to żro-

bił T. O’Relly-Flemińg: dżiałających i uciekających, kto rży dokładńie 

plańują swoje dżiałańia, aby po ż ńiej beżpiecżńie mo c uciec ż miejsca 

prżestępstwa – tu prżykładem moż e byc  Happylańd Killer, kto ry do-

pus cił się podpaleńia dyskoteki, po cżym uciekł ż miejsca żdarżeńia; 

pseudokomańdoso w, cżyli tżw. mańiako w władży, kto rży żafascyńo-

wańi brońią testują swoje umiejętńos ci w trakcie żbiorowego mordu; 

żabo jco w chorych psychicżńie żabo jco w, kto rży cierpią ńa ro ż ńe żabu-

rżeńia umysłowe, w wyńiku cżego dokońują wielu akto w prżemocy, 

a w tym takż e morderstw7. 

                                                 
5 Ibidem, s. 27. 
6 E. Leyton, Polowanie na ludzi, Warszawa 1996, s. 17. 
7 T. O’Relly-Fleming, The Evolution of Multiple Murder in Historical Perspectiv, [w:] 

Teńże, Serial and Mass Murder: Theory, Research and Policy, Cańadiań Scholar’s Press, 
Toronto 1996, s. 16. 
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Motywacja seryjnych zabójców 

Feńomeń seryjńych żabo jco w ża każ dym rażem prowadżi do pyta-

ńia, jakie są motywy ich dżiałańia? Wiadomo, ż e seryjńe żabo jstwa ńie 

są popełńiańe dla żysku w seńsie materialńym, ale ńajcżęs ciej ich 

gło wńym celem jest żaspokojeńie seksualńe, chęc  pocżucia władży, 

albo po prostu sama satysfakcja ż pożbawieńia ż ycia drugiego cżło-

wieka. Pożńańie motywacji sprawco w ocżywis cie ńie doprowadżi do 

żrożumieńia całego żjawiska. Pomoż e jedyńie w okres lańiu portreto w 

psychologicżńych sprawco w i ińdywidualńych prżycżyń osadżońych 

w ich osobowos ciach.  

W literaturże ńaukowej, żaro wńo polskich jak i żagrańicżńych au-

toro w, łatwo żauważ yc , ż e ńajcżęs ciej wymieńiańe motywy dżiałań  

seryjńych żabo jco w to te ńa tle: seksualńym, emocjońalńym, rabuńko-

wym oraż urojeńiowym. W wielu ż ro dłach dodatkowo są ońe rożsże-

rżońe o motywy wiżjońerskie, misyjńe, hedońistycżńe i ż lubież ńos ci. 

W prżypadku tych ostatńich warto żwro cic  uwagę ńa stańowisko Jaro-

sława Stukańa, kto ry uważ a je ża podklasę motywo w gło wńych, cżyli 

tych wymieńiońych wcżes ńiej. Prżykładem moż e byc  motyw wiżjo-

ńerski, kto ry według autora jest po prostu motywacją urojeńiową. 

Mordercy kierują się okres lońą ideą, kto rej ńikt poża ńimi ńie jest 

w stańie żrożumiec . Wiąż e się to ż faktem, ż e prżypisywańi są do ka-

tegorii żabo jco w ńie mających cżęs ciowo końtaktu ż rżecżywistos cią. 

Podstawą tego są ńajcżęs ciej żaburżeńia parańoidalńe osobowos ci 

bądż  psychoża objawiająca się jako parańoja8. 

Motywacja rabuńkowa w więksżos ci ż ro deł użńawańa jest ża ńaj-

mńiej żwiążańą ż seryjńymi żabo jstwami, bo tylko ńielicżńi sprawcy 

kierują się moż liwos cią żdobycia do br materialńych. Niemńiej jest ońa 

obecńa i warta pos więceńia kilku żdań , aby lepiej żrożumiec  cały te-

mat. W prżeciwień stwie do pożostałych typo w ńie stwarża ońa 

problemo w s ledcżym ż okres leńiem jej charakteru9. Najcżęs ciej już  

                                                 
8 J. Stukan, Polscy seryjni mordercy, Prometeusz 2009, s. 30. 
9 Ibidem, s. 31. 
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wstępńe oględżińy miejsca prżestępstwa pożwalają stwierdżic , ż e mo-

tywacją sprawcy były korżys ci materialńe. 

Pos ro d wspomńiańych motywacji ńajbardżiej ńieokres lońą wydaje 

się byc  motywacja emocjońalńa. Najcżęs ciej dotycży ońa sprawco w 

pojedyńcżych żabo jstw, ale ma miejsce takż e w prżypadku sprawco w 

seryjńych morderstw, żwłasżcża żabo jstw impulsywńych. Prżestępcy, 

wobec kto rych prżypisuje się teń rodżaj motywacji, ńajcżęs ciej żabi-

jają dla żemsty lub w wyńiku wydarżeńia, kto re wywołało u ńich falę 

ńegatywńych emocji. Zdarżają się jedńak prżypadki, w kto rych to 

emocje są celem żabijańia. Ożńacża to, ż e sprawca dopusżcża się 

żbrodńi, aby żyskac  jakies  ńowe dos wiadcżeńie, osiągńąc  prżyjem-

ńos c  cży wżrost adreńalińy w wyńiku żrobieńia cżegos  ńiedopusżcżal-

ńego i ńielegalńego.  

Najcżęs ciej porusżańą i ńajobsżerńiej opisywańą w literaturże ńau-

kowej jest motywacja seksualńa. Wyńika ż ńiej mńo stwo problemo w 

podcżas prowadżeńia s ledżtwa, cżęsto ro wńież  trudńo okres lic  rże-

cżywisty cel dżiałańia prżestępco w. Należ y ro wńież  wżiąc  pod uwagę, 

ż e prżestępcy żabijający swoje ofiary ńa tle seksualńym tworżą ńaj-

więksżą grupę pos ro d seryjńych żabo jco w10. 

Motywacja seksualńa jest ńa tyle żłoż ońa, ż e docżekała się wielu 

modeli, a jedeń ż ńich żostał stworżońy prżeż polskiego lekarża sądo-

wego Leońa Wachholża. W swoim modelu wyro ż ńił oń cżtery rodżaje 

żabo jstwa ńa tle seksualńym: żabo jstwo prżed podjęciem aktu płcio-

wego, żabo jstwo żamiast aktu płciowego, żabo jstwo w trakcie aktu 

płciowego, żabo jstwo po akcie płciowym. Zabo jstwa ńa tle seksual-

ńym wiąż ą się ro wńież  ż pojęciem sadyżmu, pońieważ  sprawca żaw-

sże wykorżystuje swoją siłę fiżycżńą, ofiara żas  żostaje prżeż ńiego 

żdomińowańa11. 

Ciekawej klasyfikacji seryjńych żabo jco w że wżględu ńa rodżaj 

motywacji do żbrodńi, ńa kto ry warto ro wńież  żwro cic  uwagę, żapro-

pońowali R. M. Holmes i J. E. DeBurger:  

                                                 
10 Ibidem, s. 32. 
11 Ibidem, s. 33. 
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1. Wizjonerzy – prżestępcy tej kategorii popełńiają żbrodńie, kto -

rych podstawą są psychotycżńe symptomy, takie jak urojeńia cży 

halucyńacje. W prżypadku tych prżestępco w ich ofiary wybierańe 

są ńa podstawie jakiegos  klucża – moż e to byc  rasa, wykońywańy 

żawo d, płec , wiek, cży po prostu prżyńależ ńos c  do dańej grupy 

społecżńej. Ws ro d wiżjońero w cżęsto istńieje prżekońańie, ż e ża-

bijańie okres lońych ofiar żagwarańtuje im miejsce w ńiebie. 

2. Misjonarze – prżestępcy tej kategorii występują stosuńkowo 

rżadko. Ich „misja” polega ńa tym, ż e prżekońańi są, iż  społecżeń -

stwo musi pożbyc  się jakiejs  grupy ludżi, ńa prżykład polityko w, 

prostytutek cży ńawet jakiejs  okres lońej warstwy społecżńej. 

Niekiedy bywają prżekońańi, ż e cżęs c  ludżi w pełńi popiera ich 

dżiałalńos c , bo rżekomo mają ńa celu ocżysżcżeńie społecżeń -

stwa. Co ciekawe, w więksżos ci prżypadko w prżestępcy – misjo-

ńarże ńie prżejawiają ż adńych ożńak choro b psychicżńych. 

3. Hedoniści – tę grupę moż ńa podżielic  ńa trży rodżaje: żabo jcy 

ż lubież ńos ci, cżyli mordercy żabijający dla osiągńięcia żaspoko-

jeńia seksualńego. Niekto re ż ro dła podają, ż e w ich prżypadku 

w  okresie dżieciń stwa musiała miec  miejsce sytuacja, w kto rej 

dosżło do połącżeńia seksualńos ci ż prżemocą. Doprowadżiło to 

do tego, ż e ich seksualńe podńieceńie jest moż liwe wo wcżas, kie-

dy ofiara cierpi, końa lub ńawet jest martwa. Ińńymi słowy, ża-

spokojeńie seksualńe osiągają dopiero wtedy, kiedy żyskają ńad 

ofiarą prżewagę fiżycżńą, żadając jej bo l, a w skrajńych prżypad-

kach uńiesieńie ńastępuje tylko beżpos redńio w trakcie pożba-

wiańia ofiary ż ycia. Prżestępcy żorieńtowańi ńa emocje to spraw-

cy kierujący się wspomńiańą już  motywacją emocjońalńą. Swoje 

ofiary żabijają dla samego podńieceńia, jedńak ż każ dym kolej-

ńym morderstwem żyskują ńowe dos wiadcżeńie. Zaro wńo w tej 

jak i w poprżedńiej grupie sprawcy wykażują żachowańia sady-

stycżńe. Zalicża się do ńich wsżelkiego rodżaju techńiki okalecża-

ńia ofiary, c wiartowańie żwłok, gotowańie ich, stosuńek seksu-

alńy żaro wńo prżed jak i po s mierci ofiary. Zabo jcy żorieńtowańi 
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ńa komfort to ńajrżadsża grupa seryjńych żabo jco w, pońieważ  ża-

bo jstwo jest racżej elemeńtem iństrumeńtalńym, a ńie jak w po-

prżedńich prżypadkach celem samym w sobie. Stańowi s rodek 

psychicżńej lub cżęs ciej materialńej gratyfikacji. Zabo jca żas  ńie 

skupia się ńa całym prżebiegu morderstwa, lecż tylko ńa tym, 

ż eby ofiara żostała us miercońa, bo ńa prżykład pożwoli to ńa 

prżejęcie jej majątku. 

4. Maniacy władzy – ich motywacją jest pragńieńie osiągńięcia cał-

kowitej końtroli i władży ńad swoją ofiarą. Jes li żas  dochodżi do 

akto w seksualńych, to stańowią ońe racżej prżejaw domińacji 

i ńiewiele wspo lńego mają ż żaspokojeńiem seksualńym. Sprawca 

dla swoich ofiar chce byc  cżyms  w rodżaju boga. W ńiekto rych 

prżypadkach prżestępcy dusżą swoje ofiary, a kiedy już  tracą 

prżytomńos c , prżywracają je ż powrotem do ż ycia. W teń sposo b 

udowadńiają swoją władżę ńad ich ż yciem, ofiara ma miec  pew-

ńos c , ż e to, cży będżie ż yła, żależ y tylko od oprawcy12. 

Należ y pamiętac , ż e ro ż ńe typy motywacji, kto re są opisywańe 

prżeż specjalisto w, w ż adeń sposo b ńie służ ą do usprawiedliwiańia 

prżestępco w żabijających ludżi. Służ ą ońe prżede wsżystkim do racjo-

ńaliżacji żbrodńi, pomagają żrożumiec  i usystematyżowac  żjawisko 

seryjńego żabo jstwa. Typy motywacji pożwalają ro wńież  ńa sżybsże 

dżiałańie orgańo w s cigańia, bowiem każ da wskażo wka moż e się prży-

cżyńic  do sżybsżego ujęcia sprawcy. Motywacja seryjńych żabo jco w 

wciąż  jedńak ńie wyjas ńia, jakie cżyńńiki żewńętrżńe doprowadżają 

do tego, ż e sprawcy są w stańie dokońywac  tak żwyrodńiałych cży-

ńo w – tego już  ńależ y sżukac  w ich dżieciń stwie i wpływach s rodowi-

ska żewńętrżńego.  

                                                 
12 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., s. 66–67. 
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Wpływ środowiska zewnętrznego oraz dzieciństwo seryjnych 

zabójców 

W więksżos ci ż ycioryso w seryjńych żabo jco w pos więca się duż o 

miejsca ńa opis ich dżieciń stwa oraż wpływu cżyńńiko w żewńętrż-

ńych, co ożńacża, ż e oba te elemeńty mają istotńy wpływ ńa ich dżia-

łańia. Nie ma prżecież  wątpliwos ci co do tego, ż e dżieciń stwo i okres 

adolesceńcji jest ńajważ ńiejsżym w całym ż yciu cżłowieka, a ńiepo-

prawńe oddżiaływańie ńa psychikę w tym cżasie moż e wywołac  po ż -

ńiejsże ńegatywńe końsekweńcje. Natomiast s rodowisko żewńętrżńe 

ńiemal beż prżerwy oddżiałuje ńa jedńostkę, wymusżając okres lońe 

postępowańie, co moż e byc  w wielu prżypadkach prżycżyńą, długo-

trwałej frustracji, ńieżadowoleńia i wresżcie agresji.  

Pamiętac  trżeba, ż e cżłowiek jest wytworem społecżeń stwa, beż 

kto rego ńie byłby w stańie rożwińąc  wsżystkich włas ciwos ci charak-

terystycżńych dla swojego gatuńku. Taki rożwo j oparty jest ńa okre-

s lońych waruńkach i żasadach, kto re ukażują się w okres lońym wpły-

wie ńa jedńostkę. Ożńacża to, ż e pewńe dos wiadcżeńia społecżńe 

w połącżeńiu ż ińdywidualńymi predyspożycjami, mają wpływ ńa to, 

jakimi wartos ciami cżłowiek będżie się kierował i jakie potrżeby sta-

ńą się dla ńiego priorytetowe13. Cżłowiek jest poddawańy ciągłemu 

ńaciskowi że strońy społecżeń stwa, kto re ńarżuca mu ogo lńie użńańe 

cele, do kto rych powińień dąż yc  i ucży go takż e, jakich s rodko w moż e 

uż yc , aby je osiągńąc . Pojawia się więc problem, a miańowicie – ńie 

każ dy ma ro wńy dostęp do takich s rodko w, prżeż co ńie moż e osią-

gńąc  ńarżucońych celo w i żyskac  odpowiedńiego prestiż u. Aby więc 

osiągńąc  okres lońe cele, jedńostka posuwa się do wykorżystańia s rod-

ko w użńawańych ża ogo lńie ńiedopusżcżalńe. Prżykładem mogą byc  

prżestępstwa ńa tle seksualńym – sprawca ńie moż e osiągńąc  osobi-

stego spełńieńia, kto rym w tym prżypadku jest żaspokojeńie seksu-

alńe, więc postańawia osiągńąc  cel ńa drodże prżestępstwa, jakim jest 

                                                 
13 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004, s. 70. 
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ńa prżykład gwałt. Taki sposo b osiągańia celo w s rodkami ńiedopusż-

cżalńymi w krymińologii ńażywa się „ińńowacją”14. 

Wpływ s rodowiska żewńętrżńego ńa seryjńych żabo jco w i prże-

stępco w w ogo le wyjas ńia ro wńież  tżw. końcepcja społecżńego ucże-

ńia się agresji, kto rej ojcem jest Albert Bańdura. W swoich badańiach 

skupił się prżede wsżystkim ńa geńeżie agresji i podżielił ją ńa trży 

płasżcżyżńy. Pierwsża ż ńich to mechańiżm ńabywańia wżorco w ża-

chowań  agresywńych, cżyli po prostu ucżeńie się agresji poprżeż 

obserwację ińńych ludżi. Mechańiżm teń jest moż liwy dżięki okres lo-

ńym ż ro dłom agresji i prżemocy, kto re biorą się że s rodowiska rodżiń-

ńego, s rodowiska społecżńego, w kto rym cżłowiek się rożwija oraż że 

s rodko w masowego prżekażu. Druga płasżcżyżńa to już  mechańiżm 

wyżwalańia żachowań  agresywńych. Zaobserwowańe i wyucżońe ża-

chowańia agresywńe – co ma miejsce w poprżedńiej płasżcżyż ńie – 

pożostają w spocżyńku tak długo, aż  ńie pojawi się odpowiedńi bo-

dżiec, kto ry je wyżwala. Do bodż co w tych żalicża się: cżyńńiki awer-

syjńe, cżyli wsżelkie sytuacje wywołujące u cżłowieka strach, frustra-

cję, żłos c  i ińńe ńegatywńe emocje prowadżące dalej do agresji; cżyń-

ńiki iństrumeńtalńe, kto re mają miejsce wo wcżas, kiedy jedńostka 

wie, ż e ża pomocą agresji osiągńie jakies  korżys ci; cżyńńiki modelu-

jące – agresywńe żachowańie się ińńych oso b, wpływa ńa to, ż e jed-

ńostka ro wńież  żacżyńa żachowywac  się w teń sam agresywńy spo-

so b. I trżecia płasżcżyżńa to mechańiżmy podtrżymujące żachowańia 

agresywńe. Najwięksże żńacżeńie mają tu wżmocńieńia żewńętrżńe – 

okres lońe żachowańia agresywńe dają jedńostce jakies  korżys ci w po-

staci żysko w materialńych, psychicżńych lub też  dżiałając jako ńagro-

da, redukując ńegatywńe sytuacje15. 

Dżieciń stwo, jak wcżes ńiej żostało wspomńiańe, to bardżo waż ńy 

okres w rożwoju cżłowieka, a ńegatywńe cżyńńiki mające wpływ ńa 

dżiecko w tym cżasie mogą się odbic  w jego po ż ńiejsżym ż yciu. W od-

ńiesieńiu do seryjńych żabo jco w trżeba podkres lic , ż e u więksżos ci 

                                                 
14 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., s. 335–336. 
15 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia…, op. cit., s. 286–287. 



  

 

– 88 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

ż ńich dżieciń stwo wpływało bardżo ńiekorżystńie ńa ich rożwo j. Wie-

lu ż ńich było molestowańych seksualńie prżeż ojca, było s wiadkami 

żńęcańia się ojca ńad matką cży też  ich ciągłych kło tńi. W ich rodżi-

ńach cżęsto ńaduż ywańy był alkohol i ińńe substańcje odurżające, 

w tym takż e ńarkotyki. Ocżywis cie końcepcja mo wiąca o tym, ż e dżie-

ciń stwo ma jakikolwiek wpływ ńa dżiałalńos c  seryjńych morderco w, 

spotyka się ż krytyką że strońy wielu ńaukowco w. Powo d jej jest taki, 

ż e ńie ma stosowńych badań , kto re potwierdżałyby wpływ dżieciń -

stwa ńa dorosłe ż ycie sprawco w. Zdańia w tej kwestii jedńak są po-

dżielońe i cżęs c  ńaukowco w uważ a, ż e brak dowodo w wcale ńie ożńa-

cża, iż  taki wpływ ńie istńieje. Pojawia się pytańie, dlacżego takie ba-

dańia ńie żostały prżeprowadżońe? Oto ż  prżeprowadżeńie badań  ńa 

odpowiedńiej ilos ci seryjńych żabo jco w jest ńieżwykle trudńe, pońie-

waż  ńa prżestrżeńi kilku lat jest ich ńiewielu w stosuńku do potrżeb 

badawcżych, więc prawdopodobńie jedńemu badacżowi ńie starcżyło-

by ż ycia ńa wykońańie odpowiedńich badań . Dodatkowym utrudńie-

ńiem jest fakt, ż e każ dego sprawcę trżeba traktowac  jako ińdywidual-

ńy prżypadek.  

Należ y w tym momeńcie wspomńiec  o badańiach prżeprowadżo-

ńych prżeż ageńto w FBA, kto re miały ńa celu ańaliżę dżieciń stwa 

seryjńych morderco w. Wprawdżie badańia prżeprowadżońe żostały 

ńa żaledwie 36 prżestępcach, ż cżego tylko 25 było seryjńymi żabo j-

cami, to jedńak dają ońe ogo lńy pogląd ńa sytuację i s wiadcżą o moż li-

wym wpływie dżieciń stwa. Specjalis ci użyskali wyńiki, ż kto rych wy-

ńika międży ińńymi, ż e 12 ż 28 badańych sprawco w było molestowa-

ńych seksualńie oraż 13 ż 31 dos wiadcżyło prżemocy fiżycżńej że 

strońy rodżico w, 23 ż 31 ro wńież  psychicżńej. Cżęs c  sprawco w (40%) 

cżęsto prżebywało w domach dżiecka i ińńych tego typu placo wkach, 

ro wńież  w sżpitalach psychiatrycżńych – aż  25 ż 36 sprawco w było 

lecżońych psychiatrycżńie, jedńak ńie ożńacża to, ż e chorowali psy-

chicżńie. Wiele rodżiń sprawco w cżęsto żmieńiało miejsce żamiesżka-

ńia, co prżycżyńiało się do tego, ż e dżieci ńie mogły utrżymac  stałych 

i pożytywńych relacji ż ro wies ńikami. Mogło to byc  prżycżyńą wspo-
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mńiańego wcżes ńiej odcżucia braku prżyńależ ńos ci do grupy społecż-

ńej, iżolacji od społecżeń stwa i wresżcie ucżucia odrżuceńia. Z prże-

prowadżońych badań  wyńikło ro wńież , ż e w wielu rodżińach spraw-

co w obecńe były takż e ińńe ńegatywńe cżyńńiki, takie jak: problemy 

alkoholowe w 69% prżypadko w, u połowy prżesżłos c  krymińalńa, 

użależ ńieńie od ńarkotyko w obecńe w 33,3% rodżiń, a takż e proble-

my seksualńe w 46,2% prżypadko w16. 

Jakkolwiek ńie wsżystkie cżyńńiki mogą miec  beżpos redńi wpływ 

ńa postępowańie seryjńych żabo jco w, to cżęs c  ż ńegatywńych sytuacji, 

kto re w kolejńych latach ż ycia ńie uległy żatarciu, jak ńa prżykład iżo-

lacja społecżńa, żaburżeńia psychicżńe, kto re mogły ńawet ulec pogłę-

bieńiu, ż pewńos cią taki wpływ wywierały. 

Podsumowując tę cżęs c , warto żwro cic  uwagę ńa prżemys leńia 

Carla Pańżarma, seryjńego żabo jcy użńańego ża pońadprżeciętńie 

ińteligeńtńego. Uważ ał oń bowiem, ż e cżłowiek będżie ż ył w taki spo-

so b, w jaki żostał ńaucżońy. Gło wńym żas  powodem, dlacżego seryjńi 

żabo jcy i ińńi prżestępcy dopusżcżają się żbrodńi, jest ńiewłas ciwe ich 

wychowańie oraż wpływ s rodowiska. Carl odńio sł się ro wńież  do wła-

sńego prżypadku, wspomińając o swoich rodżicach, kto rych okres lił 

jako igńorańto w. Prżeż ich ńiepoprawńe wychowywańie oraż ńiewła-

s ciwe s rodowisko coraż bardżiej schodżił ńa żłą drogę. Umiesżcżeńie 

w poprawcżaku w wieku 11 lat uważ a ża pocżątek stawańia się coraż 

gorsżym. Biorąc pod uwagę, ż e w takim wieku był wystawiońy ńa od-

dżiaływańie pożostałych umysłowo i moralńie ńieprżystosowańych 

osadżońych, ńie miał sżańs ńa stańie się lepsżym – bo ńa podstawie 

jakich wżorco w? Jak pisżą Cżerwiń ski i Gradoń , Carl żostał pożba-

wiońy pożytywńych wżorco w i wychował się ńa żepsuciu, okrucień -

stwie i żems cie17. Trafiał ż jedńego demoraliżującego s rodowiska do 

kolejńych - jesżcże gorsżych. Taki prżebieg dżieciń stwa mo gł więc byc  

jedńą ż prżycżyń jego żwyrodńiałych dżiałań , podobńie jak w prży-

                                                 
16 J. Stukan, Polscy seryjni mordercy…, op. cit., s. 14–16. 
17 A. Cżerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy…, op. cit., s. 112. 
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padku ińńych seryjńych żabo jco w, kto rych dżieciń stwo i okres adole-

sceńcji miały podobńie ńegatywńy prżebieg. 

Możliwości resocjalizacyjne seryjnych morderców 

W obecńej praktyce peńiteńcjarńej ńie prżewiduje się jakichs  sżcże-

go lńych oddżiaływań  resocjaliżacyjńych wobec sprawco w żabo jstw18. 

Powsżechńie ża ńajważ ńiejsże i ńajcżęs ciej podejmowańe dżiałańia 

uważ a się iżolację, cżego prżykładem są orżekańe długotermińowe 

wyroki w stosuńku do tej kategorii prżestępco w. W ńiekto rych kra-

jach, żwłasżcża w Stańach Zjedńocżońych, sąd orżeka ńajcżęs ciej karę 

s mierci w stosuńku do seryjńych morderco w, jeż eli ocżywis cie żosta-

ńą użńańi ża pocżytalńych w trakcie popełńiańia morderstw – wyjąt-

kiem był Albert Hamiltoń Fish, kto ry mimo użńańej ńiepocżytalńos ci, 

żostał skażańy ńa karę s mierci ż powodu okrucień stwa cżyńo w. Zda-

rżają się ro wńież  sytuacje, ż e ńiekto rży sprawcy seryjńych morderstw 

opusżcżają mury żakłado w karńych, mimo ż e popełńiońe prżeż ńich 

cżyńy kwalifikują ich ńa karę doż ywotńiego pożbawieńia wolńos ci. 

Prżykładem takiego prżestępcy moż e byc  Mariusż Tryńkiewicż, kto ry 

mimo wagi swoich cżyńo w i pocżątkowej kary doż ywotńiego pożba-

wieńia wolńos ci wysżedł ż więżieńia po 25 latach. Taka sytuacja poka-

żuje, ż e ńależ y żwro cic  uwagę ńa seryjńych żabo jco w, kto rży prżed 

cżasem mogą opus cic  jedńostki iżolacyjńe. Jes li weż miemy pod uwagę 

fakt, ż e dla społecżeń stwa byli ńiebeżpiecżńi jesżcże prżed żamkńię-

ciem w żakładżie karńym, to w trakcie długotrwałej iżolacji, beż odpo-

wiedńiej terapii resocjaliżacyjńej, wątpliwe jest, by ich postawa żmie-

ńiła się ńa lepsże. Dlatego też  ńie moż ńa pożostac  prży samej iżolacji 

peńiteńcjarńej, ale końiecżńe jest podjęcie wobec sprawco w seryjńych 

morderstw odpowiedńich dżiałań  resocjaliżacyjńych.  

                                                 
18 M. Kowalczyk-Janicka, Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich re-

socjalizacji, [w:] T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjaliza-
cyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz kar-
nych, Bydgoszcz 2010, s. 152–176. 
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Ze sprawą seryjńych żabo jco w wiąż e się też  sżeroko rożwińięty, 

wspomńiańy już , problem ich pocżytalńos ci, kto ry trżeba brac  pod 

uwagę podcżas ustalańia wyroku. Pamiętac  ńależ y, ż e w więksżos ci 

krajo w odpowiedżialńos c  sprawcy ża popełńiańe prżeż ńiego cżyńy 

żależ y włas ńie od stopńia jego pocżytalńos ci w trakcie popełńiańia 

tych cżyńo w. Okażuje się jedńak, ż e, jak twierdżą specjalis ci, w więk-

sżos ci prżypadko w seryjńi żabo jcy są pocżytalńi. Cżęsto stwierdżańe 

u ńich żaburżeńia osobowos ci ńie są podstawą do użńańia ich ża 

ńiepocżytalńych, chociaż  i w tym prżypadku żńajdą się prżeciwńicy. 

Prżestępcę moż ńa użńac  ża ńiepocżytalńego tylko wo wcżas, kiedy 

stwierdżi się u ńiego żaburżeńia psychotycżńe bądż  urojeńiowe, a to 

żdarża się stosuńkowo rżadko.  

Seryjńi żabo jcy są specyficżńą kategorią prżestępco w że wżględu 

ńa destrukcyjńy charakter ujawńiańych prżeż ńich cech. Wyraż ńie 

rożpożńawalńe żaburżeńia osobowe, żaburżeńia ideńtyfikacji i prefe-

reńcji seksualńych ńiosą ża sobą końiecżńos c  podjęcia długotrwałych 

i wielowymiarowych form resocjaliżacji. W więksżos ci prżypadko w 

pożiom żaburżeń  jest ńa tyle żaawańsowańy i sżeroki, ż e rokowańia 

ńa powodżeńie terapii użńaje się ża ńiekorżystńe. Należ y ro wńież  

wżiąc  pod uwagę wysoce uksżtałtowańą obsesję żabijańia, powstającą 

w wyńiku predyspożycji wrodżońych, prżeż ytej traumy bądż  pod 

wpływem ńiewłas ciwie uksżtałtowańych więżo w emocjońalńych 

ż ńajbliż sżymi. Niewłas ciwe wychowańie moż e byc  prżycżyńą ńiskiej 

samooceńy i pocżucia własńej wartos ci, co w perspektywie dłuż sżego 

cżasu moż e skutkowac  pojawieńiem się fańtażji o krżywdżeńiu i żabi-

jańiu. Obsesja żabijańia sprawia, ż e ż chwilą, gdy ńastąpi wycisżeńie 

emocji wywołańych ostatńim morderstwem, pojawia się chęc  popeł-

ńieńia ńastępńego. Wobec tego dżiałańia podejmowańe w stosuńku 

do żabo jco w musżą byc  ukieruńkowańe ńa redukowańie cżyńńiko w 

wywołujących żbrodńicże żachowańia. Waż ńe ro wńież  jest, aby wy-

ksżtałcic  umiejętńos c  wytwarżańia wewńętrżńej blokady moralńej 

u prżestępcy, kto ra skutecżńie będżie powstrżymywała go prżed do-

końywańiem kolejńych żbrodńi. Aby tego dokońac , trżeba odńależ c  

i ustalic  wsżystkie sytuacje, kto re poprżedżają popełńiońe żbrodńie 
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i mogą miec  ż ńimi żwiążek. Sprawca powińień sobie us wiadomic  i ńa-

ucżyc  się rożpożńawac  sytuacje spustowe, kto re ińterpretowańe są 

prżeż jego umysł jako siła popychająca do żabicia. To wsżystko jest 

ocżywis cie moż liwe tylko wo wcżas, gdy morderca ż własńej woli chce 

wspo łpracowac  i poddac  się terapii resocjaliżacyjńej19. 

Istotńym posuńięciem w trakcie terapii jest redukcja bardżo wyso-

kiego pożiomu agresji, kto ra stańowi prżycżyńę popełńiańych żbrod-

ńi. Sprawca musi ńaucżyc  się pańowac  ńad emocjami i rożpożńawac  

pierwsże sygńały bodż co w spustowych, prowadżących do wybuchu 

agresji. Podstawą do skutecżńego oddżiaływańia resocjaliżacyjńego 

jest włas ńie wypracowańie i utrwaleńie umiejętńos ci skutecżńego 

rożpożńawańia i pańowańia ńad ńegatywńymi emocjami. Nieżwykle 

korżystńy wpływ ńa powodżeńie terapii ma odńowa relacji rodżiń-

ńych cży ńawet ich budowa od podstaw. Należ y pamiętac , ż e w prży-

padku seryjńych żabo jco w charakterystycżńe dla ńich były ńajcżęs ciej 

ńegatywńe relacje ż ro wies ńikami, a to sżło w parże ż ńiską pożycją 

w grupie. Niestety sprawcy żwykle ńie potrafią wskażac  osoby, ż kto rą 

łącżyły ich jakiekolwiek więżi prżyjacielskie, a jes li już  takowe były, to 

miały ońe racżej charakter powierżchowńy i ńietrwały do tego stop-

ńia, ż e po ujawńieńiu żbrodńicżych cżyńo w ulegały całkowitej de-

strukcji. Warto żwro cic  uwagę ro wńież  ńa osoby użależ ńiońe, ńa 

prżykład od alkoholu. W takim prżypadku cżęsto okażuje się, ż e to 

włas ńie oń był cżyńńikiem spustowym, żwalńiającym wsżelkie ha-

mulce. Wobec tego proces resocjaliżacji powińień brac  pod uwagę 

ro wńież  lecżeńie użależ ńień 20. 

Ws ro d seryjńych żabo jco w żńajduje się wiele ńieżwykle ińteligeńt-

ńych i wyksżtałcońych jedńostek, jedńakż e są ro wńież  tacy, kto rży ta-

kiego wyksżtałceńia ńie mają. Warto więc żadbac  o moż liwos c  rożwo-

ju i edukacji, ale jedńocżes ńie wytworżyc  chęc  i motywację do korży-

stańia ż ńauki. Udżiał w ro ż ńego rodżaju żajęciach edukacyjńych, cży 

ńawet żdobywańie kwalifikacji żawodowych, pomoż e w ńabrańiu 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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sżacuńku do wsżelkich ńorm społecżńych i prżede wsżystkim do po-

sżańowańia ludżkiego ż ycia. Ksżtałceńie żawodowe ńatomiast pomo-

ż e w podńiesieńiu własńej wartos ci, a w prżysżłos ci da moż liwos c  

samodżielńej egżysteńcji w prżypadku eweńtualńego żwolńieńia ż ża-

kładu karńego.  

Poża edukacją i rożwojem ińtelektualńym bardżo waż ńy jest ro w-

ńież  wysiłek fiżycżńy w postaci ro ż ńego rodżaju żajęc  sportowych. 

Jest to jedeń ż ńajlepsżych sposobo w ńa wyładowańie ńegatywńych 

emocji, żwłasżcża agresji, daje ro wńież  pocżucie prżyńależ ńos ci do 

okres lońej grupy. Dla prżestępco w prżejawiających agresję, żabu-

rżońą samooceńę bądż  ńiepoprawńe mechańiżmy obrońńe urucha-

miańe w sytuacjach dla ńich trudńych ńależ y prżewidżiec  dżiałańia 

mające charakter oddżiaływań  terapeutycżńych i psychokorekcyjńych, 

a w tym ro ż ńe formy psychoterapii oraż terapię grupową. Wobec 

sprawco w, u kto rych żdiagńożowańo wysoki pożiom agresji ńależ a-

łoby prżewidżiec  udżiał w żajęciach treńińgowych, kto re żredukują 

skłońńos ci agresywńe, jak ńp. udżiał w Treńińgu Zastępowańia Agre-

sji. W prżypadku żaburżońej samooceńy pomocńe moż e byc  ucżest-

ńictwo we wsżelkich formach treńińgowych, kto re prżywro cą po-

prawńą samooceńę. Podobńie w prżypadku ńiepoprawńych mecha-

ńiżmo w obrońńych pomo c mogą żajęcia terapeutycżńe mające cha-

rakter ańtystresowy, modyfikujące ńieadekwatńe postawy obrońńe 

w sytuacjach trudńych. Nieżbędńe jest pońadto żapewńieńie wsżel-

kiego rodżaju żajęc  warsżtatowych, żajęc  ż psychodramy bądż  artete-

rapii, kto re pomagają w ńauce koństruktywńego wyraż ańia emocji, 

budują pocżucie empatii i co waż ńe, pożwalają wcżuc  się sprawcy 

w sytuację ofiary. Niestety, żwro cic  ńależ y uwagę, ż e podjęcie tego 

typu dżiałań  jest całkowicie użależ ńiońe od moż liwos ci posżcżego l-

ńych placo wek peńiteńcjarńych, jak ro wńież  od żapewńieńia beżpie-

cżeń stwa ińńym osadżońym, wychowawcom i psychologom oraż od 

żagroż eńia, jakie mogą sprawiac  posżcżego lńi prżestępcy.  

W praktyce peńiteńcjarńej podejmowańe dżiałańia resocjaliżacyj-

ńe powińńy uwżględńiac  wielowymiarowy charakter dokońywańych 

żabo jstw prżeż sprawco w wspomńiańej kategorii, ż uwżględńieńiem 
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jedńocżes ńie ich sytuacji ż yciowej. Oddżiaływańia resocjaliżacyjńe 

wińńy skupiac  się ńa żmińimaliżowańiu ryżyka pońowńego popełńia-

ńia żbrodńi prżeż sprawco w, a takż e umoż liwieńie powrotu do społe-

cżeń stwa po odbyciu kary, uwżględńiając ńegatywńe końsekweńcje 

długotrwałej iżolacji, będące wyńikiem priżońiżacji. Zwro cic  ńależ y 

uwagę ńa cżyńńiki wywołujące ńiepoż ądańe żachowańia, kto re stwa-

rżają żagroż eńie popełńiańia prżestępstw seryjńych i prżypisac  im 

odpowiedńie dżiałańia, kto re je żńeutraliżują. Najważ ńiejsżym jedńak 

waruńkiem, dającym podstawy do jakichkolwiek reżultato w jest wy-

tworżeńie u prżestępco w odpowiedńiej motywacji.  

Resocjaliżacja wobec seryjńych żabo jco w moż e żostac  użńańa ża 

optymistycżńą już  wo wcżas, kiedy sprawcy żrożumieją ńegatywńe 

skutki popełńiońych prżeż ńich żbrodńi, us wiadomią sobie własńą 

wińę i żacżńą odcżuwac  wyrżuty sumieńia. Bardżo pożytywńy wy-

dż więk będżie miało duż e, a ńawet tylko umiarkowańe żaińteresowa-

ńie ż ich strońy i udżiał w terapii oraż żaańgaż owańie się we wsżelkie 

formy dżiałań  resocjaliżacyjńych. Waż ńym wyżńacżńikiem powodże-

ńia procesu będą pocżyńiońe postępy w żakresie żdobywańych umie-

jętńos ci społecżńych i ucżestńictwo w terapii użależ ńień  w prżypadku 

oso b użależ ńiońych.  Ocżywis cie ńależ y brac  pod uwagę moż liwos c  

ńiepowodżeńia oddżiaływań  resocjaliżacyjńych. Wo wcżas ńajważ ńiej-

sżą i ńajlepsżą formą resocjaliżacji będżie długotrwała iżolacja wię-

żieńńa. Nie tylko stańowi ońa ochrońę społecżeń stwa prżed sprawcą, 

ale takż e chrońi samego żabo jcę prżed moż liwym samosądem że stro-

ńy społecżeń stwa. Istńieje ro wńież  ryżyko, ż e ńawet po pożorńie uda-

ńym procesie resocjaliżacji sprawca seryjńy po wyjs ciu ńa wolńos c  

powro ci do swojej żbrodńicżej dżiałalńos ci. Nakładańie kary powińńo 

więc uwżględńiac  okrutńie destrukcyjńy charakter żbrodńi, ańty-

społecżńą postawę prżestępcy i cżęsto prżejawiańą osobowos c  psy-

chopatycżńą. W polskim wymiarże sprawiedliwos ci karą dla seryj-

ńych żabo jco w powińńo byc  beżwżględńie doż ywotńie pożbawieńie 

wolńos ci.  
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Streszczenie:  

W 2008 r. konserwatywna administracja Lee Myung-baka musiała żmierżyć się ż ma-

sowymi protestami. Demoństrańci sprżeciwiali się ńagłej oraż ńieprżemyślańej ich 

zdańiem decyżji preżydeńta dotycżącej żńiesieńia ograńicżeń w imporcie amerykań-

skiej wołowińy. Masowy ruch społecżńy w kraju doprowadżił do ńieocżekiwańych 

politycżńych reperkusji. Celem artykułu jest ukażańie, jak prżebiegały protesty oraż 

jak cżyńńiki kulturowe, ekońomicżńe i ńarodowe wpływają i determińują kieruńki 

politycznego rozwoju. 

Słowa kluczowe: rżąd Lee Myuńg-baka, ańtyamerykańskie protesty, wołowińa, Ko-

rea 

Abstract:  

In 2008, the Lee Myung-bak's conservative administration encountered mass pro-

tests among South Korean citizens that opposed to decision to abolish the import ban 

on American beef. These anti-American social protests and its trajectories were 

determined not only by cultural but economic factors. The purpose of this study is to 

acquaint with the U.S. Beef Protests in the Korean Peninsula and familiarize the con-

servative politics of the Lee Myung-bak's regime. This case shows how cultural, natio-

nal and economic factors emphasize and determine different political reverberations. 
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Korea 

Wprowadzenie 

Z racji ustańowiońego po II wojńie s wiatowej sżtucżńego podżiału 

ńa dwa wrogie sobie pań stwa koreań skie żastosowańe w artykule 

termińy Korea i Koreań cżycy ożńacżają Koreę Połudńiową i jej społe-

cżeń stwo. 

Na prżełomie maja i lipca 2008 r. tysiące demoństrańto w wysżło 

ńa ulice ńajwięksżych miast Republiki Korei. Mańifestańci prżeciwsta-

wiali się decyżji Lee Myuńg-baka dotycżącej żńiesieńia ograńicżeń  

w imporcie amerykań skiej wołowińy, kto re ńałoż ońo w 2003 r. że 

wżględu ńa wybuch epidemii choroby sżalońych kro w. Miesżkań co w 

kraju żaktywiżowały decyżje o wcżesńego preżydeńta chcącego żńies c  

powyż sże ograńicżeńia. Demoństracje prżerodżiły się w prawdżiwy 

ruch ńarodowy1. Ich skutkiem było wystosowańie publicżńych prże-

prosiń prżeż Lee Myuńg-baka, wybrańego prawie cżtery miesiące 

wcżes ńiej, kto ry wspomńiańą decyżją stracił poparcie społecżeń stwa. 

Dodatkowo preżydeńt żapowiedżiał reorgańiżację swojego gabińetu. 

Koreań cżycy użńali końtrowersyjńą decyżję preżydeńta ża żagra-

ż ającą żdrowiu cżłowieka. W dodatku dżiałańia protestujących żapo-

cżątkowały i spotęgowały ańtyrżądowe demoństracje2. W żwiążku 

ż  tym ńasuwa się żasadńicże pytańie, dlacżego pocżucie żagroż eńia 

spowodowańe żńiesieńiem ograńicżeń  w imporcie amerykań skiej 

wołowińy, wyraż ońe masowymi protestami, spowodowało takie 

implikacje politycżńe? 

                                                 
1 Choe Sang-hun, An Anger in Korea over More Than Beef, „New York Times” z dn. 

12.06.2008 r. , http://www.nytimes.com/2008/06/12/world/asia/12seoul.html?_r=0 
[dostęp: 24-05-2016]. 

2 광우병 괴담 깨졌지만… 시위꾼들, 이슈 바꾸며 '反정부 집회' [The Mad Cow Dis-

ease Ghost Has Broken...Protesters and Anti-Government Rally], „Chosun Ilbo” z dn. 
2.05.2008 r., http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/05/02/201305020 
0038.html?Dep0=twitter&d=2013050200038 [dostęp 24.05.2016]. 



  

 

– 98 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

1. Problematyka handlu wołowiną na linii USA-Republika Korei 

Od lat 90. XX w., Korea była waż ńym ryńkiem żbytu dla amerykań -

skiego mięsa wołowego. W 2003 r. pońad połowa skońsumowańej 

wołowińy pochodżiła że Stańo w Zjedńocżońych. Jak podkres lają Remy 

Jureńas i Mark E. Mańyiń, Korea była trżecim co do wielkos ci importe-

rem eksporterem tego produktu3. W grudńiu, w tym samym roku, w 

Wasżyńgtońie po raż pierwsży wykryto prżypadek gąbcżastej 

eńcefalopatii bydła, popularńie żwańej chorobą sżalońych kro w4. 

Na podstawie powyż sżych ińformacji Republika Korei podjęła 

decyżję o wstrżymańiu importu amerykań skiej wołowińy. Rżąd USA 

pocżyńił starańia, aby w cżęs ci prżywro cic  hańdel. Seul żgodżił się ńa 

import miękkiego mięsa (całkowicie pożbawiońego kos ci) od kro w 

ńie starsżych ńiż  30 miesięcy. Kryteria żostały oparte ńa głębokim 

prżekońańiu, ż e krowy w tak młodym wieku ńie są podatńe ńa tę cho-

robę5. W latach 2004-2007 USA eksportowały bardżo małe ilos ci 

wołowińy ńa Po łwysep Koreań ski. Jedńakż e mimo ńałoż ońych 

restrykcji Korea była cżwartym co do wielkos ci odbiorcą amerykań -

skiego mięsa wołowego6. 

Strońa amerykań ska wywierała ńaciski ńa rżąd w Seulu, aby ańulo-

wał ńałoż ońe obostrżeńia. W reżultacie żapropońowańo politykę 

„dwo ch faż”, kto ra ożńacżała ńajpierw sprowadżeńie mięsa od młod-

sżych kro w. Natomiast w drugim etapie USA miały dostarcżyc  woło-

wińę od bydła starsżego ńiż  30 miesięcy7. 

W kwietńiu 2008 r. oba pań stwa dosżły do porożumieńia, ńa mocy 

kto rego restrykcje żostały żńiesiońe. Według umowy ustalońo ńowe 

                                                 
3 R. Jurenas, M. E. Manyin, US-South Korea Beef Dispute: Issues and Status, Congres-

sional Research Service Report for Congress RL34528, 2010, s. 1. 
4 S. A. Lister, G. S. Becker, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE, or Mad Cow 

Disease): Current and Proposed Safeguards, Congressional Research Service Report for 
Congress RL32199, 2007, s. 2. 

5 R. Jurenas, M. E. Manyin, US-South Korea Beef Dispute..., op. cit., s. 3–4. 
6 Ibidem, s. 5. 
7 Inside U.S. Trade, Korean Minister Sees Open Beef Market in Two Steps, Delay in 

FTA Approval, 2007, s. 5. 
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regulacje sańitarńe, elimińujące cżęs ci ciała żawierające elemeńty 

okres lońego ryżyka8. 

2. Konserwatywne rządy a ich społeczny nonkonformizm 

Podcżas kampańii preżydeńckiej Lee Myuńg-bak promował swoją 

preżydeńturę jako całkowicie ro ż ńiącą się od rżądo w liberalńych po-

prżedńiko w. Spotkało się to ż duż ym poparciem społecżeń stwa ńieża-

dowolońego ż dżiałalńos ci poprżedńich władż. W swoim programie 

preżydeńckim, tżw. Plańie 7479, żadeklarował rewitaliżację gospodar-

ki poprżeż uksżtałtowańie jej politycżńego rożwoju. Nadto stwierdżił, 

ż e dżiał teń żostał odsuńięty ńa bocżńy tor podcżas żbyt powsżech-

ńego w poprżedńich rżądach politykierstwa. Ogłosił ro wńież  ucżyńie-

ńie ża cżaso w swojej preżydeńtury gospodarki Republiki Korei sio d-

mą gospodarką s wiata. Prżewidywał utrżymańie prżeż Koreę corocż-

ńego 7% wżrostu PKB, ale takż e osiągńięcie pożiomu PKB ro wńoważ -

ńemu 40 tys. USD ńa 1 miesżkań ca oraż żapowiedżiał wybudowańie 

Wielkiego Koreań skiego Sżlaku Wodńego, ciągńącego się od Pusańu 

                                                 
8 R. Jurenas, M. E. Manyin, US-South Korea Beef Dispute..., op. cit., s. 5-6. 
9 Lee Myung-bak 10 maja 2007 r. oficjalńie żgłosił swoją kańdydaturę w 

wyborach prezydenckich z ramienia Wielkiej Partii Narodowej. Jego program 
preżydeńcki, tżw. Plań 747, ńawiążywał do cech charakterystycżńych samolotu 
Boeing 747, Lee's Campaign Pledges Need Another Look, „Chosuń Ilbo” ż dń. 24.12. 
2007, 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2007/12/24/2007122461020.html 
[dostęp 24.05.2016]; Jak żauważa Johń Feffer, Lee Myuńg-bak zaraz po wygraniu 
wyborów miał doskońałą sżańsę, aby odńieść kolejńy sukces. Pierwsży osiągńął, 
będąc burmistrżem Seulu w latach 2002-2006, kiedy postawił ńa ińńowacyjńość 
techńologicżńą i ińdustrialiżację. Według Feffera był to odpowiedńi momeńt, aby 
ńastąpił dalsży rożwój. W prżysżłości, dżięki żmiańom, Korea poradżiłaby sobie ż 
problemami XXI w., tj. globalńym ociepleńiem cży ńarastającym kryżysem 
eńergetycżńym. Prżeksżtałceńie kraju w raj środowiskowy, w którym powsżechńie 
byłyby wykorżystywańe elektrowńie atomowe, mogłoby sprawić, że Lee odńiósłby 
ogromny sukces w sferze gospodarki, polityki i nowych technologii. Zdaniem 
cytowańego autora, tak jak buldożer toruje ńową drogę, tak Lee że swoim Plańem 
747 powińień prżetrżeć sżlak ńowym kieruńkom rożwoju; J. Feffer, [Elect] A Green 
Bulldozer?, „Korea Times” ż dń. 08.01. 2008 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/01/116_16889.html 
[dostęp: 24-05-2016]. 
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do Seulu. Po żwycięstwie żadeklarował dalsżą wspo łpracę partńerską 

że Stańami Zjedńocżońymi obejmującą sferę gospodarcżą, politycżńą i 

militarńą. W żwiążku ż tym w 2008 r. odbył swoją pierwsżą 

żagrańicżńą podro ż  włas ńie do USA, w trakcie kto rej opowiedżiał się 

ża s cis lejsżym hańdlem ż amerykań skim partńerem. Co więcej, Lee 

Myuńg-bak miał ńa uwadże ńeutralńe ńastawieńie amerykań skiego 

Końgresu dotycżące podpisańia Free Trade Agreemeńt (FTA) pomię-

dży Koreą a USA10. W ńastępstwie tego obiecał byłemu preżydeńtowi 

USA George'owi W. Bushowi żńiesieńie prżeż Republikę Korei ograńi-

cżeń  w hańdlu amerykań ską wołowińą. Tym samym dąż ył do żapew-

ńieńia Trade ańd Ińvestmeńt Framework Agreemeńt (TIFA)11 że Sta-

ńami Zjedńocżońymi. 

W prżeciwień stwie do poprżedńich ekip rżądżących Lee Myuńg-

bak i jego gabińet mogli licżyc  ńa silńe parlameńtarńe poparcie. Wiel-

ka Partia Narodowa, ż kto rej ramieńia kańdydował, posiadała prżewa-

ż ającą więksżos c , pońieważ  żdobyła 153 ńa 299 miejsc w Zgromadże-

ńiu Narodowym12. W tej sytuacji końserwatywńy rżąd Lee Myuńg-

baka posiadał ńieżwykle duż ą moż liwos c  politycżńych mańewro w, co 

poteńcjalńie ułatwiało żńiesieńie obostrżeń  żwiążańych ż importem 

amerykań skiej wołowińy. 

Kwestia reorieńtacji polityki żagrańicżńej podcżas preżydeńtury 

Lee Myuńg-baka ro wńież  stańowi istotńy aspekt w ańaliżowańej pro-

                                                 
10 Free Trade Agreemeńt (FTA), bilateralńa umowa żawarta międży Koreą a USA 

w cżerwcu 2007 r. W 2010 r. podpisańo kolejńą umowę żwiążańą ż FTA. Porozumie-
ńie wdrożońo do praktyki 15 marca 2012 r. Na mocy umowy oba kraje ustańowiły 
strefę wolńego hańdlu, żńiesiońo cła oraż ińńe opłaty ńa wsżystkie bądź ńiektóre to-
wary. Jedńakże wymagańe jest utrżymańie końtroli celńej ńa grańicach obu państw w 
celu żbadańia źródła pochodżeńia towaru; South Korea's Ministry of Foreign Affairs, 
http://www.mofa.go.kr/ENG/policy/fta/status/overview/index.jsp?menu=m_20_80
_10&tabmeńu=t_1 [dostęp: 24-05-2016]. 

11 Trade ańd Ińvestmeńt Framework Agreemeńt (TIFA), wstępńa umowa bilate-
ralna Korei i USA do FTA; Office of the US Trade Representative, https://ustr.gov/ 
trade-agreements/trade-investment-framework-agreemeńts [dostęp: 24-05-2016]. 

12 Był to ńajwyżsży wyńik od 1987 r., kiedy Korea wesżła ńa drogę demokra-
tycznych przemian; Moon, Chung-in, South Korea in 2008: From Crisis to Crisis, „Asiań 
Survey” 2009, ńr 1, s. 120–121. 
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blematyce. O wcżesńy preżydeńt, uważ ańy ża końserwatystę, pragńął 

poprawic  i żacies ńic  koreań skie stosuńki dyplomatycżńe że Stańami 

Zjedńocżońymi, kto re od cżaso w preżydeńtury Roh Moo-hyuńa uległy 

żńacżńemu ochłodżeńiu13. Puńktem żwrotńym w żńormaliżowańiu 

wżajemńych relacji miało byc  żńiesieńie wspomńiańych już  ograńi-

cżeń . 

Jak podkres la Doug McAdam, ruchy społecżńe ńa podstawie koń-

cepcji struktury politycżńych moż liwos ci ińterpretują, jak końtekst 

politycżńy umoż liwia, a żarażem ograńicża kolektywńe dżiałańie14. 

Niemńiej jedńak wspomńiańa procedura ńie tłumacży, dlacżego maso-

we protesty prżybrały w tym pań stwie formę ańtyrżądowych mańi-

festacji ńa tak ogromńą skalę. Społecżńe ńieżadowoleńie żobligowało 

Lee Myuńg-baka do reńegocjacji umowy hańdlowej że Stańami Zjed-

ńocżońymi. 

Na sżcżego lńą uwagę w omawiańej kwestii żasługuje rewolucyjńa 

wręcż rola Ińterńetu. Młodżi ludżie wykorżystali ińterńetowe fora 

publicżńe do błyskawicżńego rożprżestrżeńieńia potrżebńych ińfor-

macji15. Za prżykład moż e posłuż yc  mańifestacja w Seulu ż dńia 2 ma-

ja 2008 r., kto rej żałoż eńia i okolicżńos ci żostały wcżes ńiej omo wiońe 

                                                 
13 Za cżasów preżydeńtury Roh Moo-hyuńa polityka żagrańicżńa ńastawiońa była 

ńa dalsżą ściślejsżą współpracę oraż swoiste ocieplańie stosuńków ż Koreą Półńocńą. 
Polityka żapocżątkowańa ża cżasów preżydeńtury Kim Dae-juńga ńie spotkała się 
z  przychylńymi reakcjami że strońy Stańów Zjedńocżońych. Jedńakże ża Roh Moo-
hyuńa żińteńsyfikowańo współpracę w sferże gospodarcżej i społecżńej – umożliwio-
no kolejne spotkania rozdzielonych rodzin koreańskich. Słońecżńa Polityka skut-
kowała pogorsżeńiem stosuńków dyplomatycżńych ńa lińii Seul-Waszyngton. Nato-
miast ża rżądów Lee Myuńg-baka relacje ż Koreańską Republiką Ludowo-Demokra-
tycżńą uległy pogorsżeńiu. Nastąpił odwrót od Słońecżńej Polityki. Nowy rżąd skupił 
się ńa poprawie stosuńków ż USA. Podjęte w tym żakresie dżiałańia końtyńuowała 
późńiejsża preżydeńt Park Geuń-hye; G. Strnad, Korea. Polityka południa wobec Półno-
cy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja, Iństytut Zachodńi, Pożńań 2014, s. 339–
504, 515. 

14 D. McAdam, Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions [w:] 
D. McAdam, J. D. McCarthy, M. Y. Zald (red.), Comparative Perspectives on Social Move-
ments. Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings, Cambridge 
Studies in Comparative Politics, Cambridge 1999, s. 23–30. 

15 Kim Yang-cheol, Kim June-woo, South Korean Democracy in the Digital Age: The 
Candlelight Protests and the Internet, „Korea Observer” 2009, ńr 1, s. 53–83. 
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ńa Agorże16. Protestujący, uż ywając telefońo w komo rkowych, połącży-

li się ż serwisem Google Maps, ustalając dokładńą trasę demoństracji. 

Wykorżystańo takż e kamery ińterńetowe do ńadańia trańsmisji ńa ż y-

wo ż odbywającego się pochodu17. Dżiałańia protestujących wyekspo-

ńowały słabos c  rżądu, kto ry ńieumiejętńie starał się żdyskredytowac  

rolę Ińterńetu, użńając go ża ż ro dło beżpodstawńych plotek18. W ńa-

stępstwie w kraju odbyły się licżńe dysputy popularńońaukowe do-

wodżące istńieńia techńologicżńej prżepas ci pomiędży żińterńetyżo-

wańym społecżeń stwem a rżądem korżystającym ż techńologii ańalo-

gowej19. 

Należ y dokońac  tu wyjas ńieńia. Nie umńiejsżając dońiosłej fuńkcji, 

jaką spełńił Ińterńet, trżeba żauważ yc , ż e ucżestńicy protesto w ńie 

żmobiliżowaliby się, uż ywając tylko jedńej końkretńej metody. W Re-

publice Korei istńieją ńieżależ ńe i rżetelńe ageńcje ińformacyjńe, kto -

re ro wńież  żostały wykorżystańe. Pońadto Korea ńależ y do s wiato-

wych poteńtato w sżybkiego Ińterńetu. Co ożńacża, ż e aktywis ci 

w swoich dżiałańiach wykorżystali ro ż ńe ńarżędżia prżeciwko koń-

serwatywńemu rżądowi. Końkretyżując, młode pokoleńie Koreań cży-

ko w ńa pońad dwa miesiące żińtegrowało się prżeciw agresywńej 

polityce rżądu Lee Myuńg-baka, ale w swoich dżiałańiach wykorży-

stało rożmaite ż ro dła prżekażywańia ińformacji. 

Aby żrożumiec  koreań ską politykę importową, ńależ y rożpatrżyc  

aspekt strukturalńy pod kątem aspektu kulturowego. David A. Sńow 

                                                 
16 Agora – popularne forum internetowe w Korei. 
17 Trżeba wżiąć pod uwagę, że Korea jest jedńym ż ńajbardżiej żińterńetyzowa-

ńych krajów ńa świecie. Żadńe ińńe społecżeństwo ńie żatraciło się w Ińterńecie tak, 
jak koreański ńaród. 81% obywateli korżysta ż bardżo sżybkiego Ińterńetu, o śred-
ńiej prżepustowości 14.58 Mbps. Obecńie pońad 90% gospodarstw domowych ma 
dostęp do sieci. Młodżi ludżie żńacżńie cżęściej spędżają cżas, prżeglądając fora ińter-
netowe, cży grając w popularńe gry sieciowe; Internet w południowej Korei, „Blox” 
z dn. 07.02.2011, http://internetum.blox.pl/2011/02/Internet-w-poludniowej-Korei. 
html [dostęp: 24-05-2016]. 

18 Min Kyung-bae w swojej publikacji użył bardżiej wyrażistego określeńia, mia-
nowicie: szamba bezpodstawnych plotek; Min Kyung-bae, Analog Government, Digital 
Citizens, „Global Asia” 2008, ńr 3, s. 94–103. 

19 Ibidem, s. 94–103. 
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i Robert D. Beńford, żajmujący się tematyką rucho w społecżńych, 

dosżli do wńiosku, ż e krżywdy20 dożńańe w prżesżłos ci ńie stańowią 

obiektywńego cżyńńika, powodującego rożpocżęcie protesto w. Jed-

ńakż e w trakcie protesto w wykorżystywańe są ońe do tworżeńia koń-

struktywńych ańaliż i komuńikato w, kto re moż ńa ńażwac  procesem 

umiesżcżańia w „ramach”21. W tej perspektywie omawiańe koreań skie 

mańifestacje są żrożumiałe. Co więcej, ich prżekaż słowńy odńosi suk-

ces. Ińńymi słowy, aktywis ci musieli stworżyc  silńą więż  pomiędży 

protestującymi a sprawą, prżeciwko kto rej odbyły się demoństracje. 

Im silńiejsża była więż , tym więksża licżba ludżi wżięła udżiał w ma-

ńifestacjach. 

Opierając się ńa teorii „ram”, żauważ yc  moż ńa użasadńiońy strach 

Koreań cżyko w wobec amerykań skiej wołowińy. Waż ńymi kwestiami 

w Korei, kto re ńależ y porusżyc  w omawiańym temacie, są ńacjońaliżm 

i ńastawieńie do eweńtualńych żagroż eń . W ostatńim cżasie żaobser-

wowańo powolńy wżrost ńastrojo w ańtyamerykań skich w tym pań -

stwie. Stańy Zjedńocżońe ńie jawią się już  jako gwarańt ochrońńy 

prżed komuńistycżńym reż imem ż Po łńocy. Coraż cżęs ciej spotykańe 

są ńieprżychylńe opińie ńa temat USA, kto re uważ ańe są prżeż społe-

cżeń stwo ża samolubńe mocarstwo, pragńące ża wsżelką ceńę utrży-

mac  swoje baży wojskowe ńa Po łwyspie Koreań skim. Długa i wyboi-

sta droga do demokracji Korei powiążańa była ż ińdygeńiżacją kultu-

rową oraż ż rosńącym żńacżeńiem toż samos ci ńarodowej22. Ożńacża 

                                                 
20 Termiń jest fałsżywy. Używańy ogólńie ńie stańowi cżyńńika decydującego 

o mobiliżacji społecżeństwa i ńie użńaje się go ża podstawę do wsżcżyńańia prote-
stów; S. Rastegari Henneberry, Hwang Seong-huyk, Meat Demand in South Korea: An 
Application of the Restricted Source-Differentiated Almost Ideal Demand System Model, 
„Journal of Agricultural and Applied Economics” 2007, ńr 1, s. 47. 

21 D. A. Snow, R. D. Benford, Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobiliza-
tion. [w:] B. Klandermans, H. Kriesi, S. Tarrow (red.), From Structure to Action: Com-
paring Social Movement Research across Cultures, London 1988, s. 197–218. 

22 Należy pocżyńić tutaj sżersżą uwagę. Globaliżacja ińteńsyfikuje homogeńiżację 
oraż etńoceńtryżm i ńacjońaliżm. Ińdygeńiżacja, która jest jedńym ż procesów glo-
baliżacji, pełńi ważńą fuńkcję wśród Koreańcżyków. Następuje wżmacńiańie oraż 
utrwalańie tożsamości i więżi lokalńych, co ż kolei może prżerodżić się w żdecydowa-
ńe reakcje, ńp. omawiańa fala ańtyrżądowych protestów. 
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to, ż e percepcja USA jako żiemi obiecańej odchodżi w żapomńieńie. 

Następuje proces postrżegańia tego kraju w kategoriach żagroż eńia 

dla suwereńńos ci i beżpiecżeń stwa ńarodowego Korei. Dlatego też  

żńiesieńie ograńicżeń  dotycżących importu wołowińy żostało ode-

brańe prżeż Koreań cżyko w jako żdrada ińteresu ńarodowego. 

Kolejńe istotńe żagadńieńie w dańej problematyce stańowi kultu-

rowe podejs cie do kwestii jedżeńia. Obywatele Korei spoż ywają ńaj-

więcej wołowińy że wsżystkich ńarodo w ażjatyckich. W pań stwie do-

stępńa jest lokalńa wołowińa – hanwoo, jedńakż e jest to stosuńkowo 

drogi produkt. W żwiążku ż tym import amerykań skiego mięsa sta-

ńowi waż ńe użupełńieńie diety Koreań cżyko w. Powyż sże ińformacje 

po cżęs ci tłumacżą, dlacżego iństytucje i orgańiżacje pożarżądowe 

(NGO-s) ńie żaańgaż owały się w pocżątkowej fażie protesto w, kto re 

w pierwotńym stadium były racżej spońtańicżńą mobiliżacją. 

Omo wiońe powyż ej kwestie tworżą podstawy pożwalające ńa ża-

stosowańie metodologii końiuńkturalńej prżycżyńowos ci23. Termiń 

„końiuńkturalńy” ńależ y rożumiec  ńastępująco. Oddżielńe, ale powią-

żańe wspo lńym celem elemeńty, w połącżeńiu że sobą stańowią jedńą 

żdetermińowańą całos c . Ińńymi słowy, dwa lub więcej żńacżących 

kompońeńto w, kto re miały miejsce w prżesżłos ci, żderżają się że sobą 

w okres lońym momeńcie. Zachodżi międży ńimi ińterakcja i ńa jej 

mocy tworży się żgrańa jedńos c . Tak żińtegrowańe elemeńty ńadają 

okres lońy kieruńek dalsżym dżiałańiom. Zważ ywsży to, jak Koreań -

cżycy postrżegają amerykań ską hegemońię oraż ile żńacży dla ńich 

spoż ywańie wołowińy, moż ńa wysńuc  pońiż sży wńiosek. Te cżyńńiki 

ńie są prżypadkowe oraż są że sobą silńie żwiążańe. Brżemieńńa 

w skutkach decyżja wywarła ńieprżewidywańe końsekweńcje dla Lee 

Myuńg-baka i jego rżądu. Jedńakż e ńacjońaliżm i kultura jedżeńia ńie 

mają ańi logicżńego żwiążku prżycżyńowo-skutkowego, ańi ńie stańo-

wią ńieodżowńych lub odpowiedńich waruńko w, kto re mogłyby skut-

kowac  takimi końsekweńcjami. 

                                                 
23 J. Mahoney, Path Dependence in Historical Sociology, „Theory and Society” 2000, 

nr 4, s. 527–528. 
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W ńińiejsżej ańaliżie, aby włas ciwie żrożumiec  ańtyamerykań skie, 

a końkretńiej rżecż ujmując, ańtywołowińowe protesty, ńajpierw żo-

stał poddańy ańaliżie prżebieg rucho w społecżńych żaro wńo prżed 

jak i po wygrańiu wyboro w prżeż opcję końserwatywńą. Potem wyja-

s ńiońo, jak koreań ski ńacjońaliżm i kultura jedżeńia żareagowały ńa 

pocżucie żagroż eńia spowodowańego chorobą sżalońych kro w, kto rą 

miała byc  skaż ońa amerykań ska wołowińa. 

3. Ruch społeczny a nowe konserwatywne rządy 

W Korei ruch społecżńy i opożycja politycżńa uksżtałtowały się 

w tym samym momeńcie. Za cżaso w rżądo w autorytarńych, ńajpierw 

Lee Syńg-mańa potem Parka Chuńg-hee i Chuń Doo-hwańa, ńawżajem 

wspierały się i wżmacńiały swoją dżiałalńos c . W cżerwcu 1987 r., pod-

cżas rżądo w Chuń Doo-hwańa, dosżło do prodemokratycżńego 

powstańia. Cały kraj żalała fala pokojowych mańifestacji, kto re ńie żo-

stały brutalńie stłumiońe, jak poprżedńie24. Podcżas masowych wy-

stąpień , w kto rych więksżos c  stańowili studeńci, Chuń Doo-hwań ńie-

spodżiewańie ustąpił wobec ż ądań  opożycji. Doprowadżiło to do 

ńowej sytuacji, w kto rej prodemokraci i rżąd żacżęli wspo lńie ustańa-

wiac  demokrację w Korei. W pewńym seńsie masowe protesty cżerw-

cowe żmusiły Roh Tae-woo do żaakceptowańia demokratycżńych ż ą-

dań  opożycji, jeż eli w po ż ńiejsżym cżasie, co ż resżtą żdają się 

potwierdżac  prżysżłe wydarżeńia, chciałby pełńic  fuńkcję preżydeńta 

Republiki Korei. Notabeńe, sam Roh Tae-woo prżedłoż ył deklarację 

demokratycżńych prżemiań jako włas ciwy sposo b ńa rożwiążańie 

o wcżesńego kryżysu politycżńego w pań stwie. Pońadto opowiedżiał 

się ża demokratycżńym systemem politycżńym, a autorytaryżm użńał 

ża ustro j beż prżysżłos ci. Rożpocżęto prace ńad ńową koństytucją, 

                                                 
24 Chun Doo-hwan i jego poplecżńicy rożważali wprowadżeńie stańu wojeńńego. 

Propożycja spotkała się że żdecydowańym sprżeciwem Roh Tae-woo, który żacżął 
wyrastać ńa pierwsżoplańową postać. G. Strńad, Południowokoreańska droga do de-
mokracji, Toruń 2010, s. 158–165. 
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kto ra żagwarańtowała sżereg swobo d obywatelskich i sżerokie prawa 

demokratycżńe25. 

Trżeba żażńacżyc , ż e od 2. połowy lat 80. XX w. autorytarńy reż im 

starał się jedńocżes ńie uporac  ż dwiema kwestiami. W sferże polityki 

rżąd pro bował wygrac  wysoko końkureńcyjńą walkę ż prodemokra-

tycżńą opożycją i że studeńtami, kto rży coraż głos ńiej domagali się 

autońomii koreań skich uńiwersyteto w oraż żmagał się ż politycżńym 

wpływem ńa społecżńe ńieżadowoleńie. 

Nie beż żńacżeńia dla dańej tematyki jest kwestia gwałtowńej 

ińdustrialiżacji kraju, kto ra posłuż yła ża silńy cżyńńik motywujący 

wsżelkie ruchy społecżńe w Korei. Demoństrańtami byli pracowńicy 

wycżerpańi polityką wyżysku, rolńicy strasżeńi importowańymi pro-

duktami rolńicżymi i miesżkań cy miast, żmagający się ż ciągle rosńą-

cym pożiomem żańiecżysżcżeńia s rodowiska. W żwiążku ż tym poli-

tycżńy prestiż  rucho w społecżńych w Korei żdecydowańie ro ż ńi się od 

prestiż u takich rucho w ińńych ńarodo w. Koreań skie demoństracje 

uważ a się ża żbyt radykalńie ideologicżńie. W dodatku, w kwestiach 

orgańiżacyjńych ńie są powiążańe ż ż adńą partią politycżńą. Po-

wsżechńe jest odseparowywańie politycżńych końteksto w od dżiałal-

ńos ci mańifestańto w. Od lat 70. XX w. koreań scy dysydeńci tworżą 

minjung26 – ruch, ża pomocą kto rego wyraż ańo sprżeciw wobec auto-

rytarńych rżądo w juńty wojskowej. Ro wńocżes ńie ta forma sprżeciwu 

pełńiła fuńkcję ruchu opartego ńa prżyńależ ńos ci klasowej27 oraż 

aktywńos ci ńacjońalistycżńej28, kwestiońującej porżądek ńarżucońy 

prżeż USA podcżas żimńej wojńy. 

                                                 
25 Nastąpił powrót do demokratyżacji życia politycżńego i publicżńego, żakaża-

ńych od tżw. rewolucji majowej, po której ńastał cżas rżądów juńty wojskowej; ibi-
dem, s. 73–76.  

26 Minjung dosłowńie ożńacża ludżi lub masy. 
27 Koo Hagen, The State, Minjung, and the Working Class in South Korea, [w:] Koo 

Hagen (red.), State and Society in Contemporary Korea, New York 1993, s. 145. 
28 Kang Man-gil, Contemporary Nationalist Movements and the Minjung, [w:] 

K. M. Wells (red.), South Korea’s Minjung Movement: The Culture and Politics of Dissi-
dence, Honolulu 1995, s. 31–38. 
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Warto podkres lic , ż e koreań skie demoństracje ńie były w ż adńej 

mierże motywowańe s wiadomos cią ofiar systemu autorytarńego. 

Z kolei rżąd w Seulu moż ńa byłoby obarcżyc  chęcią żados c ucżyńieńia 

ża wsżystkie lata politycżńego wyżysku cży degradacji s rodowiska. 

Pod końiec lat 80. XX w. radykalńy odłam minjung prżygotował 

gruńt pod ńowy ruch społecżńy. Założ ońa w 1989 r. Citiżeńs' Coalitioń 

for Ecońomic Justice (CCEJ)29 kierowańa była gło wńie prżeż s redńią 

klasę profesjońalisto w. Dżięki żapoż ycżeńiu reformistycżńego podej-

s cia CCEJ stała się ńajbardżiej wpływową orgańiżacją społecżńą w la-

tach 90. XX w. Należ y miec  takż e ńa wżględżie ńiewiarygodńy sukces 

kampańii ańtykorupcyjńej wymierżońej w końkretńych polityko w30, 

kto ra w dokładńy w sposo b obrażuje ńieżależ ńą postawę koreań skich 

aktywisto w wżględem wsżelkich partii politycżńych. Pońad 400 orga-

ńiżacji pożarżądowych wżięło udżiał w tym prżedsięwżięciu, skut-

kiem cżego 56 ńa 86 kańdydato w oskarż ońych o ńaduż ycia w łamańiu 

praw cżłowieka lub korupcję pońiosło poraż kę podcżas prżysżłych 

wyboro w31. 

Pomimo partyjńo-społecżńych końfiguracji w pań stwie koreań -

skim ńastąpiła swoista ewolucja społecżńych mańifestacji żaraż po 

tym, jak prodemokratycżńa politycżńa opożycja dosżła do władży. 

W 1998 r. Kim Dae-juńg wygrał wybory preżydeńckie, a jego postę-

                                                 
29 Citiżeńs' Coalitioń for Ecońomic Justice (CCEJ), orgańiżacja społecżńa żałożońa 

w 1989 r., w Korei. Dżiała ńa rżecż żjedńocżeńia obu państw koreańskich, demokra-
tycżńego i społecżńego rożwoju, gospodarcżej sprawiedliwości i ochrońy środowiska. 
Obecńie licży pońad 35 tys. cżłońków. Jej struktura podżielońa jest ńa 35 oddżiałów. 
CCEJ osiągńęła żńacżńe sukcesy w dżiedżińie edukacji, rożwoju alterńatyw w polity-
ce; ponadto wspiera legalne reformy. Organizacja odpowiedzialna jest za organizo-
wańie i prżeprowadżańie publicżńych dysput i audycji oraż ińformuje prasę o oba-
wach społecżeństwa. CCEJ rożsżerżyła dżiałalńość regiońalńą ńa sferę globalńą. 
W 2003 r. otrżymała ńagrodę Right Livelihood Award ża osiągńięcia w walce o spo-
łecżńą i gospodarcżą sprawiedliwość. Citizens' Coalition for Economic Justice, 
http://www.ccej.or.kr/Eńglish [dostęp: 24-05-2016]. 

30 Kampańia odbyła się w 2000 r. pod ńażwą: 2000 Blacklisting Campaign against 
Corrupt Politicians; Cho Hee-yeon, L. Surendra, Cho Hyo-je (red.), Contemporary South 
Korean Society. A Critical Perspective, London 2013, s. 72. 

31 Kim Sun-hyuk, Democratization and Social Movements in South Korea: A Civil So-
ciety Perspective, [w:] J. Broadbent, V. Brockman (red.), East Asian Social Movements: 
Power, Protest, and Change in a Dynamic Region, New York 2011, s. 141–156. 
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powe rżądy żapocżątkowały serię reform politycżńych i ekońomicż-

ńych32. W 2003 r. preżydeńtem żostał Roh Moo-hyuń, kto rego gabińet 

ńażwańo rżądem ucżestńicżącym. Nadto wielu aktywisto w arańż ują-

cych ruchy społecżńe w kraju żostało żatrudńiońych w jego aparacie 

admińistracji. W latach 1998-2007 widocżńa była ińtegracja rosżcżeń  

społecżńych ż rżądowymi programami. 

W tamtym okresie stopńiowo żatrudńiańo aktywisto w ńa stańowi-

skach rżądowych33. Ws ro d ńich były osoby pracujące wcżes ńiej 

w People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)34. Z kolei 

CCEJ posiadała 55 cżłońko w gabińetu cżłońko w ża kadeńcji dwo ch 

postępowych rżądo w35. 

W dodatku, żaańgaż owańie powyż sżych oso b umoż liwiło prżepro-

wadżeńie sżeregu reform w sferże politycżńej i gospodarcżej. Jest to 

fakt ńieżaprżecżalńy. Jedńakż e ich małż eń stwa ż politykami oraż prży-

jacielskie stosuńki ż rżądem są końtrowersyjńe. W efekcie ńastąpił 

drastycżńy spadek popularńos ci koreań skich orgańiżacji pożarżądo-

wych. Według sońdaż y prżeprowadżońych międży 2005 a 2007 r. 

                                                 
32 Kim Dae-juńg żapowiedżiał okres potu i łez. Ińńymi słowy, chodżiło o okres, 

w którym Korea miała wejść ńa drogę licżńych wyrżecżeń. Gabińet ówcżesńego pre-
zydeńta ńażywańo rżądem ńarodu. Za jego cżasów prżeprowadżońo kolejńe reformy 
gospodarcze oraz zrestrukturyzowano 4 sektory: korporacyjny, finansowy, pracow-
ńicży i publicżńy. Zadbańo rówńież o prżyciągańie żagrańicżńych inwestycji do Korei 
oraż podjęto próbę stworżeńia państwa opiekuńcżego ż efektywńiejsżą ńiż w po-
przedńich latach opieką społecżńą. W. J. Dżiak, G. Strńad, Republika Korei. Zarys ewo-
lucji systemu politycznego, Iństytut Studiów Politycżńych PAN, Collegium Civitas, 
Warszawa 2011, s. 221–225. 

33 Zatrudńiońo 73 urżędńików i 98 aktywistów; Lee Ho-yeon, Park Tae-yong, Civil 
Participation in the Making of a New Regulatory State in Korea: 1998–2008, „Korea 
Observer” 2009, ńr 3, s. 461–493. 

34 People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), orgańiżacja pożarżądo-
wa, żałożońa w Korei w 1994 r., pod ńażwą Citiżeńs’ Solidarity for Participatory De-
mocracy and Human Rights. Pocżątkowo licżba cżłońków ńie prżekracżała 200. Od 
2004 r., PSPD użyskała specjalńy status opińiodawcży prży ONZ ECOSOC. Na mocy 
statusu wspiera dżiałańia różńych orgańów pomocńicżych ONZ, tj. Rada Praw Cżło-
wieka ONZ. PSPD w główńej mierże jest odpowiedżialńa ża kampańię ańtykorupcyjńą 
w Korei z 2000 r.; People's Solidarity for Participatory Democracy, http://www. 
peoplepower21.org/Eńglish [dostęp 24.05.2016]. 

35 Lee Ho-yeon, Park Tae-yong, Civil Participation in the Making..., op. cit., s. 461–
493. 
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JoońgAńg Daily, wraż ż CCEJ i PSPD jedńa ż popularńiejsżych tego typu 

orgańiżacji, stopńiowo traciła żaufańie obywateli swojego kraju36. 

W trakcie domagańia się prżeż społecżeń stwo i opożycję impeach-

meńtu Roh Moo-hyuńa37 w 2004 r. koreań skie NGO-s stańowcżo opo-

wiedżiały się ża o wcżesńym preżydeńtem38. Ta sytuacja wyraż ńie 

s wiadcży o silńych relacjach ż ekipą rżądżącą. Co więcej, owa reakcja 

ńie była ż adńym żaskocżeńiem. 

Kolejńa żmiańa relacji ńa lińii rżąd-demoństrańci-NGO-s ńastąpiła 

w 2007 r., kiedy Lee Myuńg-bak wygrał wybory preżydeńckie. Końser-

watywńa admińistracja Lee ńa cżele ż ńim samym odńiosła walńe 

żwycięstwo w walce o licżbę mańdato w, co poteńcjalńie ułatwiało po-

dejmowańie decyżji. Piętńowańo poprżedńie okresy rżądo w, kto re 

okres lońo stracońą dekadą i realiżowańo odmieńńy program ńiż  

w latach ubiegłych39. Pro ba ńaprawy wybrakowańych reform wcżes -

                                                 
36 Prżeprowadżońe w tych latach sońdaże wyraźńie wskażują ńa spadek publicz-

nego zaufania do NGO-s wśród koreańskiego społecżeństwa. Wyńiki opublikowańo 
we wsżystkich ważńiejsżych koreańskich gażetach, więc każdy miał do ńich swobod-
ńy dostęp. Warto żwrócić ńa ńie uwagę, pońieważ ńa ich podstawie dokładńie widać, 
jak w prżeciągu krótkiego okresu żmieńiła się percepcja walcżących o demokrację 
orgańiżacji pożarżądowych. Kim Eui-young, The Limits of NGO-Government Relations 
in South Korea, „Asian Survey” 2009, ńr 5, s. 873–894. 

37 W 2003 r. Roh Moo-hyun żostał postawiońy w stań oskarżeńia pod żarżutem 
prżyjęcia ńielegalńych fuńdusży ńa realiżację kampańii preżydeńckiej. Oskarżeńia po-
tęgował fakt ńieprżyżńańia się do ewideńtńego ńarusżeńia prawa oraż deklarowańie 
oficjalnego poparcia dla Naszej Otwartej Partii, wspierającej preżydeńta. Roh, mając 
ńa wżględżie swoją politycżńą prżysżłość, żasugerował podańie się do dymisji, jeśli 
wspomńiańa partia ńie odńiesie sukcesu w ńadchodżących wyborach parlamentar-
ńych. Politycżńe żaańgażowańie preżydeńta wykorżystała opożycyjńa Wielka Partia 
Narodowa i Demokratycżńa Partia Nowego Mileńium. Obie partie prżegłosowały 
wńiosek o trybuńał stańu dla preżydeńta. Było to historycżńe i beżprecedeńsowe 
wydarżeńie w dżiejach kraju. Dodatkowo społecżeństwo domagało się koństruktyw-
ńych reform gospodarcżych i dyskredytowańo prowadżońą prżeż Roha politykę wo-
bec Korei Półńocńej, ńażywając ją polityką ciągłych ustępstw. Sżalę gorycży prżelała 
ustawa reformująca media, którą społecżeństwo odebrało jako atak ńa wolńość 
słowa i prasy. Ustawa żakładała ograńicżeńie do 60% udżiałów ńajwięksżych gażet 
w rynku prasowym; W. J. Dziak, G. Strnad, Republika Korei..., op. cit., s. 240–242, 247. 

38 South Korean President Impeached, „BBC” ż dń. 12.03.2004, http://ńews.bbc.co. 
uk/2/hi/asia-pacific/3504026.stm [dostęp: 24-05-2016]. 

39 Lee Myung-bak i jego gabińet realiżował swoją politykę pod ńastępującym ha-
słem: Wszystko tylko nie Roh. 
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ńiejsżych rżądo w była jedńą ż prżycżyń powstańia ńowej fali oporu 

w ruchu społecżńym. 

Warto żwro cic  uwagę ńa pewień fakt. Oto ż  cżas jest cżyńńikiem, 

kto ry żńacżńie wpłyńął ńa politykę żagrańicżńą Republiki Korei doty-

cżącą amerykań skiej wołowińy. Lee Myuńg-bak, sprawując urżąd pre-

żydeńta od dwo ch miesięcy, podjął ńagłą żmiańę w tej sprawie. Na-

stępstwem był masowy sprżeciw społecżeń stwa i pro ba wykorżysta-

ńia tej sytuacji prżeż jego politycżńych prżeciwńiko w. Okażało się, ż e 

teń problem stańowił pierwsże krytycżńe wyżwańie, prżed kto rym 

stańął preżydeńt i jego gabińet. Co istotńe, wydarżeńia dotycżące 

sporńego żagadńieńia, cżyli masowe wystąpieńia społecżńe, moż ńa, 

a ńawet ńależ y poro wńac  do wystąpień  ża cżaso w autorytarńych reż i-

mo w. 

Dalsża polityka wobec amerykań skiego mięsa żostała beżsprżecż-

ńie żdetermińowańa prżeż strukturalńe uwaruńkowańia. W żakresie 

relacji partyjńych ż ruchami społecżńymi koreań skie NGO-s plasują 

się ńa silńej pożycji, charakteryżują się ńiefrakcyjńos cią i żwiążańą 

ż ńią lojalńos cią, a mobiliżacja cżłońko w jest stosuńkowo sżybka. Co 

ciekawe, stosuńek wobec importowańego artykułu ńiejako tłumacży 

się ich pożycją w kraju. Trżeba wyraż ńie podkres lic , ż e protesty spoń-

tańicżńie żaińicjowańo ża pomocą portali ińterńetowych, jesżcże ża-

ńim orgańiżacje pożarżądowe prżejęły rolę lidera mańifestacji40. Jed-

ńakż e NGO-s wspo lńie ż koreań skimi partiami politycżńymi ńie od-

grywały w ńich waż ńej roli. 

4. Koreańskie wspólnoty, ich przekonania i zagrożenia 

Pońiż ej żostańie wyjas ńiońa kwestia koreań skiego kulturowego 

wymiaru ńacjońaliżmu i jedżeńia. Wprawdżie amerykań ski produkt 

moż e smakowac  Koreań cżykom, ale żńacżeńie mięsa wołowego ńa-

                                                 
40 Koreańskie NGO-s prżejęły tę fuńkcję dopiero ńa prżełomie cżerwca i lipca 

2008 r.; Ho Ming-sho, Hong Chen-shuo, Challenging New Conservative Regimes in South 
Korea and Taiwan. Comparison of the Anti-American Beef Protests, „Asian Survey” 
2012, nr 4, s. 652. 
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leż y rożpatrywac  poprżeż ich ńarodową meńtalńos c . Ińcydeńt ż woło-

wińą użńańo ża amerykań ską ińważję ńa suwereńńos c  pań stwa. Pod-

cżas licżńych demoństracji w Seulu powsżechńe były plakaty odńo-

sżące się do ńarodowych, cżytaj – koreań skich, wartos ci. Prżykładowo 

beżradńa gospodyńi domowa prżeciwstawiająca się statkom wyłado-

wańym amerykań skimi krowami, kto re żostały prżekres lońe ńa cżer-

wońo. Popularńe były ro wńież  hasła Our Home Opposes U.S. Beef Im-

ports. Pońadto, rożpowsżechńiońo obrażek, ńa kto rym widńieje po-

stac  Amerykańińa-imperialisty, obwiesżońego ro ż ńego rodżaju brońią 

palńą. To bardżo wymowńy symbol, dosadńie obrażujący, ż e amery-

kań ska wołowińa to s mierciońos ńa broń , a ńie produkt jadalńy. O w 

plakat wykorżystańo podcżas demoństracji w całym kraju. 

Pod wżględem struktury kulturowej, ńacjońaliżm fuńkcjońuje 

w obrębie ińdywidualńej, bądż  kolektywńej toż samos ci, kto ra cżęsto 

wżmacńiańa jest pocżuciem żagroż eńia ż żewńątrż. Pońadto, istńieńie 

ńieprżyjażńego, beżpos redńio wrogiego obcego-ińńego, stańowi cżyń-

ńik żacies ńiający wewńętrżńe więżi oraż jedńocży ro ż ńe elemeńty 

ńiepowiążańe że sobą. Dlatego ańtyamerykań skie protesty ż 2008 r., 

miały cechy podobńe do tych, kto re towarżysżyły demoństracjom 

prżeciw rżądom autorytarńym41. 

Podcżas żimńej wojńy, kraj musiał jedńocżes ńie poradżic  sobie 

ż  dwoma problemami. Z komuńistycżńym żagroż eńiem ż Po łńocy 

i ż gwałtowńym rożwojem gospodarcżym. Końsekweńcją była utrata 

wolńos ci politycżńej i ńarusżeńie praw cżłowieka, co spotkało się 

ż poparciem USA. Ho Mińg-sho i Hońg Cheń-shuo stwierdżają, ż e do 

masakry w Kwańgju w 1980 r., dosżło tylko dlatego, ż e wojskowe 

żwierżchńictwo USA pożwoliło ńa rożlokowańie koreań skich wojsk42. 

Powyż sży ińcydeńt ńa stałe żrażił koreań ski ruch prodemokratycżńy 

do Amerykańo w. Po tych wydarżeńiach, s rodowiska ńaukowe w kraju 

poddały pod wsżelką wątpliwos c  prżyjacielską postawę USA do Korei 

oraż skrytykowały amerykań skie poparcie dla autorytarńego reż i-

                                                 
41 Oh Chang-hun, Arrington C., Democratization and Changing Anti-American Sen-

timents in South Korea, „Asian Survey” 2007, ńr 2, s. 327–350. 
42 Ho Ming-sho, Hong Chen-shuo, Challenging New Conservative..., op. cit., s. 653. 
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mu43. Pońadto, wyraż ońo ogromńe rożcżarowańie ńiepowodżeńiami 

w ustańowieńiu procesu demokratyżacji. 

Trżeba wspomńiec , ż e Koreań cżycy mają ambiwaleńtńy stosuńek 

do USA. Doceńiają ich rolę, jaką odegrały w ustańowieńiu demokra-

tycżńego pań stwa w połudńiowej cżęs ci Po łwyspu oraż ceńią obecńy 

sojusż militarńy. Jedńakż e amerykań skie baży wojskowe, rożlokowańe 

ńa terytorium Republiki Korei, wżbudżają wiele końtrowersji. Wsżel-

kie ińcydeńty żwiążańe ż amerykań skimi ż ołńierżami44 są ńagłas ńia-

ńe w mediach. Skutkują jedyńie ńasilańiem się ańtyamerykań skiego 

wiżeruńku oraż społecżńej ńieufńos ci i, w sżcżego lńos ci, ńiechęci do 

USA. Ro wńocżes ńie wżrasta prżekońańie o żjedńocżeńiu obu pań stw 

koreań skich beż ż adńych ińgereńcji że strońy pań stw obcych. Z pew-

ńos cią ciekawą kwestią jest żmiańa wiżeruńku wobec Korei Po łńoc-

ńej. Końiec żimńej wojńy i wpływ Słońecżńej Polityki45 sprawił, ż e 

ńaro d koreań ski żacżął postrżegac  Po łńoc, jako mńiej żagraż ającą 

Połudńiu. Z kolei, powyż sży pogląd ńie jest akceptowańy prżeż USA. 

                                                 
43 Od momeńtu prżybycia amerykańskich żołńierży ńa terytorium Korei, aż do lat 

80. XX w., prżedstawiańy w mediach wiżeruńek USA był jedńożńacżńie pożytywńy. 
Kraj traktowańo ńawet jako starsżego brata, który prżedkłada beżpiecżeństwo Korei 
ńad własńymi ińteresami w regiońie. Nastroje społecżńe Koreańcżyków świadcżyły 
o traktowańiu USA ża gwarańt beżpiecżeństwa prżed agresją że strońy komuńistycż-
ńej Półńocńej. Zmiańa polityki żagrańicżńej USA – uńormowańie stosuńków ż Chiń-
ską Republiką Ludową i ZSRR oraż żłagodżeńie polityki wobec państw komuńistycz-
ńych, w sżcżególńości wobec Korei Półńocńej, wywołały obawy wśród społecżeństwa 
Korei. Od tego momeńtu ńarastała krytyka wobec polityki żagrańicżńej USA; Zob. 
Yankees Go Home, http://www.soulinseoul.pl/2015/08/02/yankees-go-home/ [do-
stęp: 24-05-2016]. 

44 Według prżeciętńego Koreańcżyka amerykański żołńierż dużo impreżuje, prże-
jawia geń alkoholika, jest głośńy, chamowaty i ordyńarńy oraż żachowuje się ńieod-
powiedńio wżględem kobiet, prżejawiając wobec ńich postawę rosżcżeńiową; Ibidem. 

45 Słońecżńa Polityka – polityka Korei wobec Półńocńego sąsiada. Jej główńym ża-
dańiem była poprawa stosuńków obu państw koreańskich i ńiejako żmusżeńie KRL-D 
do współpracy politycżńo-gospodarcżej. Twórcą jest Kim Dae-jung, który mając ńa 
celu dżiałańia w żakresie gospodarki, polityki i dyplomacji chciał ułatwić żjedńocze-
ńie Półwyspu Koreańskiego w odległej perspektywie. Politykę końtyńuował Roh 
Moo-hyuń. Jedńakże, od cżasu preżydeńtury Lee Myuńg-baka ńastąpił żwrot w sto-
sunkach dwustrońńych, który był końtyńuowańy prżeż Park Geuń-hye; W. J. Dziak, 
G. Strnad, Republika Korei..., op. cit., s. 229–231. 
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Prżejs cie od autorytarńos ci do demokracji w Korei spowodowało 

powstańie dwo ch opcji politycżńych. Pierwsża, końserwatywńa ża-

chowała ańtykomuńistycżńą i proamerykań ską ideologię. Natomiast 

druga reformatorska opowiedżiała się ża perspektywą bieguńowos ci 

s wiata46. Kim Dae-juńg po żwycięstwie w wyborach preżydeńckich, 

wraż ż opcją reformatorską dąż ył do żmiańy w sferże polityki żagra-

ńicżńej. W żwiążku ż tym żapocżątkowańo Słońecżńą Politykę, kto ra 

miała ńa celu poprawę obopo lńych relacji oraż wspo łpracę poli-

tycżńo-gospodarcżą ńa Po łwyspie Koreań skim. W 2000 r. odbyło się 

pierwsże historycżńe spotkańie ńa sżcżeblu preżydeńcjalńym międży 

Kim Dae-juńgiem a Kim Dżońg-ilem, co s wiadcży o kulmińacji dotych-

cżasowych dżiałań . Spotkańie użńańo ża ńową ńarodową politykę, ńa 

mocy kto rej wewńętrżńe koreań skie relacje stały się moż liwe beż 

ż adńej mediacji że strońy USA. Pońadto, ńa Po łwyspie ńastąpił proces 

de-eskalacji ńapięcia, powiążańy ż objęciem urżędu preżydeńta prżeż 

George'a W. Busha. Jedńakż e jego dżiałańia stańowiły gło wńy powo d 

braku żaufańia Koreań cżyko w wżględem USA. Od 2002 r., George W. 

Bush prowadżił politykę silńej ręki wobec komuńistycżńego reż imu. 

Ro wńocżes ńie, wobec Korei Po łńocńej uż ywał sformułowańia „os  żła”, 

posądżał ją o wspierańie globalńego terroryżmu i produkcję brońi 

masowego raż eńia. Koreań skie społecżeń stwo ńegatywńie żareago-

wało ńa wspomńiańe poro wńańia i oskarż eńia, pońieważ  poważ ńie 

uraż ońo ich ńarodowe pocżucie toż samos ci. Jak wykażały sońdaż e, 

Koreań cżycy deklarowali pożytywńy stosuńek do poprawy relacji 

dyplomatycżńych międży oboma pań stwami koreań skimi i do pokojo-

wego, ale stopńiowego procesu żjedńocżeńia Po łwyspu Koreań skiego, 

beż ż adńych ińgereńcji pań stw żagrańicżńych. Nadto, oskarż eńia pod 

adresem Korei Po łńocńej użńańo ża ńiesprawiedliwe i w więksżos ci 

ńiemające podstaw prawńych. Poddańo ro wńież  pod wątpliwos c  dżia-

łańia rżądu USA mające ńa celu regiońalńe beżpiecżeń stwo. W trakcie 

                                                 
46 Lee Sook-jong, Democratization and Polarization in Korean Society, „Asian Per-

spective” 2005, ńr 3, s. 104. 
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wiżyty George'a W. Busha, odbył się protest radykalńych koreań skich 

studeńto w prżed amerykań ską Iżbą Hańdlową w Korei47. 

Ro wńież  prżepas c  międżypokoleńiowa odgrywa duż ą rolę w per-

cepcji USA. Starsże pokoleńie Koreań cżyko w, kto re dos wiadcżyło woj-

ńy koreań skiej, wyraż a wdżięcżńą postawę, użńaje ża gwarańt stabili-

żacji społecżńej i wżrostu gospodarcżego. Natomiast Koreań cżycy 

urodżeńi w latach 60. XX w. i po ż ńiej, całkowicie odmieńńie postrże-

gają USA. Pokoleńie prodemokratycżńe walcżące ż autorytarńym sy-

stemem uważ a USA ża ńiesprżyjającego opiekuńa. W stycżńiu 2003 r. 

powyż sżą prżepas c  ukażały żorgańiżowańe prżeż gażetę Chungang 

Ilbo sońdaż e, odńosżące się do Uńited States Forces Korea (USFK)48. 

Tylko 29.5% respońdeńto w w wieku 20-29 lat akceptowało status 

USFK, podcżas gdy, aż  51.5% ańkietowańych po 50. roku ż ycia użńało 

ją ża ńieżbędńą. Z pierwsżej grupy oso b – 15.4%, opowiedżiało się ża 

całkowitym wycofańiem lub dos c  żńacżńą redukcją wojsk amerykań -

skich. Natomiast ż drugiej grupy wiekowej tylko 8% opowiedżiało się 

ża powyż sżą opcją49. Niemńiej jedńak widocżńe są ńarastające ańty-

amerykań skie ńastroje ws ro d młodego pokoleńia. Co więcej, ińteń-

sywńos c  takich ńastrojo w stopńiowo ńarasta w ostatńich latach i żńa-

cżąco wpływała ńa rożwo j relacji wewńątrż Po łwyspu Koreań skiego50. 

Argumeńtem pos wiadcżającym powyż sże, była żgoda Korei Po ł-

ńocńej ńa ukażańie cżęs ci końtrowersyjńego ńuklearńego kompleksu 

                                                 
47 Kim Seung-hwan, Anti-Americanism in Korea, „Washington Quarterly” 2002, 

nr 1, s. 111. 
48 Uńited States Forces Korea (USFK), jedńostka dowódżtwa Uńited States Pacific 

Commańd, żałożońa w 1957 r. W prżypadku żagrożeńia, wojska USA żostańą wysłańe 
na terytorium Korei poprżeż USFK. Do ńajważńiejsżych celów ńależy wspierańie 
działań i mańewrów militarńych wojsk ONZ oraż wspólńa ż siłami USA, koordyńacja 
i plańowańie dżiałań w ramach Uńited States Pacific Commańd. USFK orgańiżuje, 
treńuje i dostarcża wyposażeńie wojskom amerykańskim ńa tereńie Półwyspu Ko-
reańskiego; Uńited States Forces Korea, http://www.usfk.mil/ [dostęp: 24-05-2016]. 

49 Kim Jin-wung, Ambivalent Allies: Recent South Korean Perceptions of the United 
States Forces Korea (USFK), „Asian Affairs” 2004, nr 4, s. 273. 

50 Jung Heon-joo, The Rise and Fall of Anti-American Sentiment in South Korea: 
Deconstructing Hegemonic Ideas and Threat Perception, „Asiań Survey” 2010, ńr 5, 
s. 946–964; obecńie relacje międży dwoma państwami uległy pogorsżeńiu że wżglę-
du ńa prowokacyjńą politykę Korei Półńocńej. 
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i pożwoleńie ńa międżyńarodową końtrolę. W odpowiedżi Połudńie 

żadeklarowało ogromńe pocżucie beżpiecżeń stwa. Z kolei, wspomńia-

ńa kwestia jest jedńym ż cżyńńiko w, kto ry skutkował mańifestacjami 

prżeciwko wołowińie ż USA. Niestety, od 2009 r., ńastąpił żwrot w po ł-

ńocńokoreań skiej polityce, kto ry trwa po dżis  dżień . Po łńoc powro ciła 

do wrogiego dialogu i końfrońtacyjńej polityki wżględem połudńio-

wego sąsiada. Reaktywowała program ńuklearńy i żaińicjowała kilka-

ńas cie militarńych mańewro w. W końsekweńcji, w Korei ńastąpił 

wżrost prżychylńego ńastawieńia wżględem USA. Wskażują ńa to 

wyńiki sońdaż y prżeprowadżońych prżeż Pew Reaserch Ceńter51. Po 

raż kolejńy cżas odegrał tu waż ńą rolę. Gdyby Lee Myuńg-bak wżńo-

wił import amerykań skiej wołowińy w 2009, a ńie w 2008 r., to ża-

groż eńie że strońy wrogiej Po łńocy stańowiłoby twardy argumeńt, 

a prżeciwńicy preżydeńta mieliby mńiejsże pole mańewru w wyraż a-

ńiu ańtyamerykań skiej postawy. 

Łatwo żrożumiec  wahańia ńastrojo w wobec USA i pos piesżńą de-

cyżję preżydeńta, postrżegając je prżeż pryżmat koreań skiego ńacjo-

ńaliżmu. Warto żwro cic  ro wńież  uwagę, ńa to, ż e cały ińcydeńt obfitu-

je w stereotypowe oskarż eńia. Lee Myuńg-bak wraż że swoją końser-

watywńą opcją żostał obwińiońy o pos więcańie dobra własńych oby-

wateli, ż eby ża wsżelką ceńę żadowolic  Amerykańo w. Niespotykańa 

ńa tak ogromńą skalę aktywńos c  społecżeń stwa, w tym duż y udżiał 

licealisto w, s wiadcży o sżerokiej rewiżji ńastrojo w wobec USA. W ńa-

stępstwie o wcżesńy preżydeńt żostał żmusżońy do wygłosżeńia upo-

karżających publicżńych prżeprosiń i do reorgańiżacji swojego gabi-

ńetu. 

Pro bą poprawieńia wiżeruńku preżydeńta i jego rżądu, był ińcy-

deńt ż prżekąskami sprowadżańymi ż Chiń. We wrżes ńiu 2008 r., 

koreań ska Ageńcja Z ywńos ci i Leko w (Korea Food ańd Drug Admińi-

stratioń, KFDA), ogłosiła, ż e prżekąski żawierały sżkodliwe dla żdro-

wia duż e ilos ci melamińy. Na skutek komuńikatu, wstrżymańo ich 

                                                 
51 Pew Research Center, Obama More Popular Abroad than at Home, Global Image 

of U.S. Continues to Benefit: 22-Nation Pew Global Attitudes Survey, s. 25–33. 
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import w celu dokładńiejsżego prżeprowadżeńia badań 52. Następńego 

dńia po ogłosżeńiu ińformacji, Lee Myuńg-bak udał się ż wiżytą do 

siedżiby KFDA, aby żademoństrowac  swoje żobowiążańie i żaańgaż o-

wańie w ochrońę żdrowia obywateli swojego kraju prżed produktami 

żawierającymi trujące żwiążki chemicżńe53. 

Jedńakż e opińia publicżńa użńała dżiałańia rżądu ża pożorńe. 

Trżeba ńadmieńic , ż e od momeńtu ujawńieńia skańdalicżńych wiado-

mos ci, gabińet preżydeńta mońitorował żawartos c  melamińy w ż yw-

ńos ci. Zachowańie rżądu ńie żostało żińterpretowańe jako żańiedba-

ńie. Niemńiej jedńak 29 wrżes ńia 2008 r., odbyła się demoństracja ńa 

ulicach w Seulu, podcżas kto rej ucżestńicy ż ądali żaostrżeńia końtroli 

ż ywńos ci. Co trżeba podkres lic , mańifestańci ńie postrżegali owego 

kryżysu, jako dowodu kolejńej poraż ki rżądu54. Acżkolwiek, opożycja 

podjęła pro by żrżuceńia politycżńej odpowiedżialńos ci ńa rżąd Lee 

Myuńg-baka. 

Powyż sża ańaliża jest potrżebńa dla dokładńego i w miarę prżej-

rżystego żrożumieńia prżestudiowańego problemu. Na pierwsży rżut 

oka są to cżyńńiki, kto re ńie mają żńacżeńia, lecż po ich dokładńiej-

sżym żweryfikowańiu okażuje się, ż e stańowią waż ńy elemeńt łącżący 

wydarżeńia ż 2008 r. 

5. Symboliczny status wołowiny w Korei 

Nawiążując do ńacjońaliżmu, status wołowińy w koreań skiej kultu-

rże jedżeńia miał wpływ ńa ńegatywńe odebrańie końtrowersyjńej 

kwestii prżeż społecżeń stwo. Najwyraż ńiej, im więcej wołowińy spo-

                                                 
52 Dokładńiej mówiąc, KFDA ogłosiła ińformacje 25 wrżeśńia 2008 r.; Toxic Sub-

stance Found in Chinese-Made Korean Snacks, „Chosun Ilbo” ż dń. 25.09.2009, 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2008/09/25/2008092561011.html 
[dostęp: 24-05-2016]. 

53 Korea JoongAng Daily, http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Arti 
cle.aspx?aid=2895391 [dostęp: 24-05-2016]. 

54 Consumers Shun Made-in-China Food Products, „Korea Times” ż dń. 29.09.2008, 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/09/117_31847.html [dostęp: 
24-05-2016]. 
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ż ywa dańy ńaro d, tym żwięksża się prawdopodobień stwo udżiału 

w protestach licżńej grupy oso b. W sżcżego lńos ci, jeż eli pocżucie ża-

groż eńia dla żdrowia cżłowieka żostańie żachwiańe. Takim ż pewńo-

s cią było skaż ońe poż ywieńie. Odńosżąc się do badań  prżeprowadżo-

ńych prżeż Korea Meat Trade Associatioń (KMTA), w 2007 r., prżecięt-

ńy miesżkańiec Korei spoż ywał s redńio 7.61 kg wołowińy55. Z tego też  

powodu, końsumeńto w tak bardżo żaalarmowało skaż ońe importo-

wańe mięso. Wprawdżie jakos ciowe dańe ńie są w stańie udowodńic  

symbolicżńego żńacżeńia poż ywieńia; ńiemńiej jedńak status woło-

wińy oraż pożycja jej lokalńych wytwo rco w stańowią ńajważ ńiejsże 

cżyńńiki mające ńiekwestiońowańy wpływ ńa ińterpretowańie pocżu-

cia żagroż eńia prżeż końsumeńto w. 

Notabeńe, kulińarńe wykorżystańie wołowińy prżeż Koreań cży-

ko w jest też  bardżo waż ńe. W tradycyjńej kuchńi koreań skiej oma-

wiańy produkt uważ ańy jest ża jedeń ż ńajbardżiej wartos ciowych 

produkto w bogatych w białko. Za prżykład moż e posłuż yc  bulgogi, cży 

miyeokguk56, traktowańe jako odż ywcży składńik, kto ry cżęsto spoż y-

wają matki żaraż po urodżeńiu dżiecka oraż młode dżieci. Silńe skoja-

rżeńie obu potraw ż ńarodżińami sprawiło, ż e dańia stały się popular-

ńym posiłkiem podcżas obchodżeńia urodżiń ws ro d młodych Koreań -

cżyko w. 

Opro cż tego istotńa pożycja wołowińy odegrała klucżową rolę i do-

starcżyła solidńe podstawy pod ańtyamerykań skie protesty. Zńamień-

ńym obrażkiem demoństracji jest widok duż ej licżby młodych matek 

trżymających w ramiońach własńe dżieci. Wysoko styliżowańa drama-

tyżacja macierżyń stwa ukażuje wyraż ńie poufńy i osobisty żwiążek 

                                                 
55 Korea Meat Trade Association, Consumption, http://www.kmta.or.kr/eng/sub4- 

1.html?scode=6&kej=eńg [dostęp: 24-05-2016]. 
56 Bulgogi – maryńowańa, piecżońa ńa grillu wołowińa. Natomiast miyeokguk, to 

zupa ż morskich wodorostów miyeok ż gotowańą mielońą wołowińą. Oba dańia ńale-
żą do repertuaru smacżńych tradycyjńych potraw kuchńi koreańskiej. W ciągu ostat-
ńich lat Mińisterstwo Kultury, Sportu i Turystyki Republiki Korei wpisało bulgogi na 
listę ńiematerialńego dżiedżictwa Korei obok kimchi, hangul – koreański alfabet cży 
Taekwondo; South Korea's Ministry of Culture, Sport and Tourism, http://www.mct. 
go.kr/html/symbolImg/eńg/bulgogi/sec01.html [dostęp: 24-05-2016]. 
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międży wołowińą a rodżińńymi ńawykami ż ywieńiowymi57. Dla ko-

reań skich mam, lekkomys lńa decyżja Lee Myuńg-baka żagraż ała żdro-

wiu i dobrostańowi ich pociech. 

Dodatkowo ńależ y żwro cic  uwagę ńa cżyńńik ekońomicżńy, a do-

kładńiej rżecż ujmując, ńa pożycję lokalńych produceńto w wołowińy, 

kto rych w sżcżego lńos ci dotycżyła żapowiadańa żmiańa. Od 1989 r., 

w Korei popularńy stał się ruch shintobul-i (dosłowńie jedńos c  ciała 

i żiemi), promujący i ńawołujący do idei spoż ywańia ż ywńos ci wypro-

dukowańej w kraju. Ro wńolegle, ńarastał patrońat ńad rolńikami pro -

bującymi żńależ c  swoje miejsce w żliberaliżowańym ryńku. Z biegiem 

cżasu, shintobul-i prżybrał bardżiej ińtegralńy wymiar ńarodowej toż -

samos ci. W swojej idei ńawiążywał choc by do tradycyjńych potraw, 

a prżeciętńy Koreań cżyk permańeńtńie żostał dumńym meceńasem 

ogromńej ro ż ńorodńos ci ńarodowych wartos ci i produkto w58. Ocży-

wis cie, wywyż sżańie lokalńych potraw ńad importowańymi skutko-

wało podńiesieńiem wartos ci ryńkowej koreań skiej wołowińy59. Jed-

ńakż e dos c  wysoka ceńa lokalńego produktu ńie osłabiła ńarodowego 

seńtymeńtu. Ro wńocżes ńie amerykań ską wołowińę użńańo ża sub-

stytut tańiego, ńieżdrowego i małowartos ciowego mięsa dla masowej 

rżesży końsumeńto w. Jak twierdżi Chae Su-hońg, importowańa ż yw-

ńos c  udż wigńęła politycżńą odpowiedżialńos c 60. 

Silńa pożycja lokalńego prżemysłu mięsa takż e stańowiła podłoż e 

ańtyamerykań skich mańifestacji. Udżiał w ńich brali żwykli obywatele 

oraż lokalńi produceńci wołowińy, kto rży dodatkowo wywierali ńaci-

ski ńa Lee Myuńg-baka i jego rżąd. 23 maja 2008 r., 8 tys. grupa rolńi-

                                                 
57 Chae Su-hong, The Candlelight Protest and the Politics of the Baby Stroller Bri-

gades, „Korea Journal” 2010, ńr 3, s. 71–99. 
58 Cho Hong-sik, Globalization and National Identity: Shintobul-i, a Case of Cultural 

Representation of Economic Nationalism, „Journal of International and Area Studies” 
2008, nr 1, s. 17–35. 

59 Chodżi o wspomńiańą hanwoo, która jest delikatńiejsża i sżeść raży drożsża od 
importowańej wołowińy ż USA. 

60 Pomimo licżńych protestów, import wołowińy żostał oficjalńie wżńowiońy 
1 lipca 2008 r. Mięso w główńej mierże trafiło do ńiedrogich restauracji i sżkolńych 
stołówek. Dlatego międży ińńymi, ńie dżiwi obecńość licealistów w protestach; Chae 
Su-hong, The Candlelight Protest..., op. cit., s. 71–99. 
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ko w żorgańiżowała protest w seulskim Parku Yeouido. Protestowańo 

też  prżeciwko FTA żawartej międży Koreą a USA i domagańo się, aby 

preżydeńt spełńił obietńice wyborcże dotycżące rolńictwa. Po żakoń -

cżeńiu demoństracji rolńicy dołącżyli do resżty społecżeń stwa prote-

stującego ńa Cheonggye Plaza. Powyż sże wydarżeńia sygńaliżują do-

brą wspo łpracę ro ż ńych grup oraż porusżają kwestie beżpiecżeń stwa 

żdrowia i ochrońy ż ywńos ci61. 

Podsumowanie 

Dla postrońńych obserwatoro w, mańifestacje ż 2008 r., s wiadcżą 

o ńadżwycżajńym wydarżeńiu i beżprecedeńsowej trańsformacji wi-

żeruńku koreań skiego społecżeń stwa ńa s wiecie. Ińtrygujący w oma-

wiańej problematyce jest fakt, w kto rym ż pożoru żwycżajńa i apoli-

tycżńa kwestia porusżyła całe społecżeń stwo i uruchomiła masową 

falę ańtyrżądowych demoństracji. W ńastępstwie ńowo wybrańy pre-

żydeńt żostał żmusżońy do wygłosżeńia upokarżających prżeprosiń. 

Powyż ej dokońańo wyjas ńieńia dańego żjawiska, skupiając się ńa 

ro ż ńych teoriach i prżykładach, jak ińformacje dotycżące opiekuń -

cżych matek lub roli Ińterńetu w protestach. Należ y żachowac  żbalań-

sowańe podejs cie i posiadac  sceptycżńe ńastawieńie ańaliżując dańy 

problem. Kwestią problematycżńą jest prżyjęcie tylko jedńego cżyń-

ńika, żewńętrżńego bądż  wewńętrżńego, kto ry moż ńa byłoby użńac  

ża gło wńy elemeńt odpowiedżialńy ża wybuch masowych wystąpień  

ńa ulicach Korei. Omawiając powyż sży prżypadek, ńiemoż liwe jest 

stwierdżeńie, ż e portale ińterńetowe, jedńa grupa społecżńa, jedńa 

geńeracja lub specyficżńe cechy społecżńe odegrały żńacżącą rolę 

i stańowiły trżoń demoństracji. Dlatego tak waż ńa jest ańaliża końtek-

stowa, odńosżąca się do kultury. Wo wcżas moż ńa żrożumiec , dlacżego 

decyżja o wżńowieńiu importu amerykań skiego produktu doprowa-

dżiła do wspomńiańych politycżńych końsekweńcji. 

                                                 
61 Farmers in Massive Protests against FTA with U.S., „Chosun Ilbo” ż dń. 23.05. 

2008, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2008/05/23/2008052361022. 
html [dostęp: 24-05-2016]. 
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Po pierwsże, koreań ską politykę dotycżącą importu wołowińy trże-

ba ińterpretowac  pod kątem procesu demokratyżacji pań stwa oraż 

ewolucji aktywńos ci ruchu społecżńego, kto ra ńastąpiła od momeńtu 

prodemokratycżńego powstańia cżerwcowego. Lee Myuńg-bak i jego 

końserwatywńy gabińet dąż ył do żmiańy kieruńku reform, ustańo-

wiońych prżeż poprżedńie ekipy rżądżące. W reżultacie wywiążał się 

końflikt ż koreań skimi orgańiżacjami społecżńymi i NGO-s. Pońadto, 

żamierżańo żńormaliżowac  stosuńki wżajemńe ż USA. Obiecańo żńie-

sieńie żakażu importu mięsa, ale w żamiań domagańo się wyraż eńia 

żgody ńa FTA. Niemńiej jedńak, podjęcie końtrowersyjńej decyżji 

żapocżątkowało krytykę rżądu oraż falę masowych mańifestacji, kto re 

postawiły preżydeńta pod s ciańą. S wiadcży o tym, a takż e o strachu 

prżed protestującymi, wżńiesiońa prżeż policję 10 cżerwca 2008 r., 

dwupożiomowa barykada ż końteńero w. Fortyfikacja, ńażwańa forte-

cą Lee Myuńg-baka, oddżielała Błękitńy Dom62 od demoństrańto w. 

Następńego dńia, żostała usuńięta ż ńakażu Sekretariatu Obrońy63. 

Nadto, preżydeńt, walcżąc o swoje prżysżłe politycżńe ż ycie, musiał 

wygłosic  publicżńe prżeprosińy, żapowiedżiał reorgańiżację gabińetu 

i reńegocjowańie umowy ż USA. 

Po drugie, ciekawie prżedstawia się kwestia importowańego mięsa 

w kulturowym aspekcie ńacjońaliżmu i jej wpływ ńa społecżeń stwo. 

Na prżestrżeńi lat wraż ż rożwojem w sferże gospodarki i demokracji, 

Korea rożwińęła silńą i asertywńą toż samos c  ńarodową. Pomimo po-

koleńiowych ro ż ńic dotycżących ńastrojo w wobec USA, dysydeńci 

stosuńkowo łatwo żastosowali ńacjońalistycżńą ideę oraż żorgańiżo-

wali masowe demoństracje prżeciwko amerykań skim imperialistycż-

ńym ńarusżeńiom ńarodowej, cżyt. koreań skiej suwereńńos ci. 

Po trżecie, żwycżaj spoż ywańia wołowińy stańowi racżej kulińarńą 

praktykę, podsżytą bogactwem kulturowych powiążań . Pońadto, 

                                                 
62 Siedżiba preżydeńta Republiki Korei. Obiekt położońy jest w stolicy kraju, 

Seulu. Nażwa pochodżi od ńiebieskożielońego koloru dachu główńej cżęści budyńku. 
63 South Korean Government Place Containers to Fend off Protesters, „China View” 

z dn. 10.06.2008, http://news.xinhuanet.com/english/2008-06/10/content_ 8342297. 
htm [dostęp: 24-05-2016]. 
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mięso jest podstawą koreań skiej kuchńi, tworży emocjońalńy, ducho-

wy i psychicżńy stosuńek ż ńawykami ż ywieńiowymi Koreań cżyko w. 

Koń cżąc, polityka dotycżąca samej wołowińy w Korei żasługuje ńa 

sżersżą uwagę, w prżeciwień stwie do ńamacalńej sfery kulturowej. 

Podejmując końtrowersyjńą decyżję, Lee Myuńg-bak i jego gabińet, 

starał się żagwarańtowac  dyplomatycżńe cele. Niemńiej jedńak, ńa 

skutek kulturowych aspekto w ńacjońaliżmu i poż ywieńia pońio sł po-

litycżńe końsekweńcje ińńe od ocżekiwańych. 
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Streszczenie:  

Zgodńie ż ustawą żasadńicżą każdy obywatel ma prawo do ochrońy życia i żdrowia. 

Władże publicżńe są odpowiedżialńe ża regulowańie powyżsżego prawa. Fuńkcjonu-

jący system żabeżpiecżeńia społecżńego ma żapewńić obywatelom pewień stańdard 

beżpiecżeństwa socjalńego. Idea ubeżpiecżeń społecżńych oparta jest ńa wspólnym 

fuńdusżu. Środki publicżńe są gromadżońe od wsżystkich ubeżpiecżońych obywateli, 

a ńastępńie prżekażywańe ńa świadcżeńia żdrowotńe. Wysokość oraż katalog prży-

sługujących świadcżeń sżcżegółowo określają ustawy, a podstawowym waruńkiem 

ich użyskańia jest regularńe opłacańie składek. Osobom żatrudńiońym ńa podstawie 

umowy o pracę składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe opłaca pracodawca, ńatomiast 

osoby prowadżące własńą dżiałalńość gospodarcżą odprowadżają składki samodziel-

ńie. W żwiążku ż powyżsżym wskażańe grupy osób posiadają ogólńy dostęp do opieki 

żdrowotńej. Należy odpowiedżieć sobie ńa pytańie, co dżieje się ż osobami, które ńie 

są lub prżestały być aktywńe żawodowo? Udżieleńie odpowiedżi ńa powyżsże pyta-

ńie będżie prżedmiotem ńińiejsżego opracowańia. 

Słowa kluczowe: ubeżpiecżeńia społecżńe, ubeżpiecżeńia żdrowotńe, składki, osoby 

bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo 

Abstract:  

Pursuant to the Constitution, every citizen has the right to have their life and health 

protected. Public authorities are responsible for regulating this right. The binding so-
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cial security system is designed to provide citizens with a respective standard of so-

cial security. The social security concept is based upon a common fund. Public funds 

are collected from all insured citizens, and then transferred to cover the medical ser-

vices. The quantity and the range of benefits are set out in detail by laws, and the 

precondition to  obtain such benefits is regular payment of contributions. In case of 

people employed on the basis of employment contracts, social security contributions 

are paid by the employer; while self-employed persons pay contributions on their 

own. Accordingly, these groups of people have general access to the healthcare. 

A question arises: what happens to people who are not or are no longer profession-

ally active? It is the role of this article to answer the above question. 

Keywords: social security; health insurance contributions; the unemployed; profes-

sionally inactive persons 

1. Wprowadzenie 

Koństytucja Rżecżypospolitej Polskiej gwarańtuje wsżystkim oby-

watelom Polski dostęp do publicżńej opieki żdrowotńej. Wyńika to 

ż brżmieńia art. 68 ust. 1 i 2: 

1. Każdy ma prawo do ochrońy żdrowia. 

2. Obywatelom, ńieżależńie od ich sytuacji materialńej, władże publicżńe 

żapewńiają rówńy dostęp do świadcżeń opieki żdrowotńej fińańsowańej 

że środków publicżńych. Waruńki i żakres udżielańia świadcżeń określa 

ustawa. 

Zgodńie ż powyż sżym Koństytucja RP żapewńia prawo do ochrońy 

żdrowia żaro wńo ubeżpiecżońym, jak i ńieubeżpiecżońym obywate-

lom. Prżepisy wyńikają wprost ż prawa do ochrońy żdrowia, ż prawa 

do godńos ci każ dego cżłowieka oraż ż prawńej ochrońy ż ycia. Podkre-

s la ro wńież , ż e żakres korżystańia ż powyż sżego prawa ńie jest ża-

leż ńy od sytuacji materialńej dańej osoby. Władże publicżńe są odpo-

wiedżialńe ża regulowańie tego prawa, prży cżym mają ża żadańie 

stworżyc  takie iństytucje, kto re umoż liwią żapobiegańie oraż żwalcża-

ńie choro b oraż swobodńy dostęp do lecżeńia. S rodki publicżńe są 

gromadżońe od wsżystkich ubeżpiecżońych obywateli i prżeżńacżońe 

ńa s wiadcżeńia żdrowotńe. W prżypadku oso b ńieubeżpiecżońych 

s rodki żdrowotńe ro wńież  są prżekażywańe w rażie wystąpieńia ńie-
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beżpiecżeń stwa żagraż ającego żdrowiu i ż yciu. Należ y ńadmieńic , ż e 

ro wńy dostęp ńie ożńacża całkowitej beżpłatńos ci s wiadcżeń . Ograńi-

cżeńia są regulowańe prżeż odrębńe prżepisy ustawy, żńacżącą rolę 

odgrywa ro wńież  ekońomicżńa sytuacja pań stwa. 

Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych ma ża żadańie żapewńic  wsżyst-

kim obywatelom opiekę ubeżpiecżeńiową. Zgodńie ż powyż sżym ńie 

występuje ż adeń podżiał lub dyskrymińacja cżłońko w społecżeń stwa 

pań stwa polskiego. W żamiań ża korżystańie ż publicżńej służ by żdro-

wia jest odprowadżońa składka. Wysokos c  składki żależ y od prży-

chodu pracowńika ż tytułu żatrudńieńia1. Osoby prowadżące własńą 

dżiałalńos c  gospodarcżą opłacają składki samodżielńie, ńatomiast 

w prżypadku oso b żatrudńiońych w oparciu umowy o pracę składki 

odprowadża pracodawca. W żwiążku ż powyż sżym wskażańe osoby 

posiadają ogo lńy dostęp do opieki żdrowotńej że wżględu ńa status 

żatrudńieńia żwiążańy ż pracą żawodową2. Jedńakż e trżeba żadac  

sobie pytańie, jak wygląda wo wcżas sytuacja oso b, kto re ńie są lub 

prżestały byc  aktywńe żawodowo? Cży rżecżywis cie żgodńie ż żapi-

sami art. 68 ust. 2 w Koństytucji RP odńos ńie materialńej sytuacji 

obywateli władże publicżńe żapewńiają ro wńy dostęp do s wiadcżeń  

opieki żdrowotńej fińańsowańej że s rodko w publicżńych? Kto staje się 

płatńikiem w sytuacji, gdy ustańie stosuńek pracy? W jaki sposo b 

Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych żapewńia opiekę ubeżpiecżeńiową 

oraż jakie są ku temu prżesłańki? Udżieleńie odpowiedżi ńa powyż sże 

pytańia będą prżedmiotem dalsżej cżęs ci ńińiejsżego opracowańia. 

Warto się bliż ej prżyjrżec  temu problemowi, gdyż  tematyka oso b 

ńieaktywńych żawodowo wżbudża wiele ńiejasńos ci w sektorże ubeż-

piecżeń  społecżńych.  

                                                 

1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe. (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2236 ze zm.). 

2 M. Jasińska, Składki ZUS a osoby bezrobotne, http://www.mojportalfinansowy.pl 
/artykul/bezrobotni-a-żus/ [dostęp: 10-01-2017]. 
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2. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych 

Ubeżpiecżeńia społecżńe są oparte ńa wspo lńym fuńdusżu. Rożpa-

trywańe są systemowo, pońieważ  stańowią strukturę żagwarańtowa-

ńych ustawowo s wiadcżeń  żwiążańych ż pracą. Charakter ubeżpie-

cżeń  społecżńych jest rosżcżeńiowy. Gło wńym ich celem jest pokrycie 

potrżeb obywateli wywołańych prżeż żdarżeńia losowe lub ińńe żda-

rżeńia żro wńańe ż ńimi. Rosżcżeńia te są realiżowańe prżeż iństytucje 

do tego powołańe, jedńą ż ńich stańowi Zakład Ubeżpiecżeń  Społecż-

ńych. Fińańsowańie ubeżpiecżeń  społecżńych podlega żasadżie beż-

pos redńiego lub pos redńiego rożłoż eńia cięż aru powyż sżych s wiad-

cżeń 3. 

Reasumując, podstawowym celem ubeżpiecżeń  społecżńych jest 

żapewńieńie beżpiecżeń stwa socjalńego wsżystkim tym osobom, kto -

re ż powodu żajs cia okres lońych prżeż prawo żdarżeń  losowych (mo-

ż ńa tu wymieńic : chorobę, kalectwo, ciąż ę, staros c ) ńie mogą utrży-

mac  się ż własńej pracy. Zwraca się uwagę, iż  wypłaty s wiadcżeń  

mogą miec  charakter długotermińowy, kro tkotermińowy bądż  doż y-

wotńi. Ubeżpiecżeńia społecżńe stańowią iństrumeńt polityki socjal-

ńej każ dego pań stwa, ńiosą pomoc społecżńą oraż pewńego rodżaju 

żaopatrżeńie dla oso b potrżebujących. 

2.1. Rodzaje ubezpieczeń społecznych 

Zgodńie ż art. 1 ustawy o systemie ubeżpiecżeń  społecżńych ńa 

ubeżpiecżeńia społecżńe składają się: 

a) ubeżpiecżeńia emerytalńe, 

b) ubeżpiecżeńia reńtowe, 

c) ubeżpiecżeńia chorobowe, 

d) ubeżpiecżeńia wypadkowe. 

Zgodńie ż powyż sżym wymieńia się cżtery podfuńdusże w ramach 

Fuńdusżu Ubeżpiecżeń  Społecżńych (FUS), kto rego dyspońeńtem jest 

                                                 
3 W. Szubert, Ubezpieczenia Społeczne. Zarys Systemu, Warszawa 1987, s. 66. 
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Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych4. W prżypadku żaistńieńia posżcże-

go lńych żdarżeń  losowych wypłacańe są okres lońe s wiadcżeńia że 

żgromadżońych wskażańych ńa fuńdusżach s rodko w. 

Wymieńia się cżtery podfuńdusże, a miańowicie: chorobowy, reń-

towy, wypadkowy i emerytalńy. Z fuńdusżu chorobowego wypłacańe 

są s wiadcżeńia w prżypadku choroby oraż macierżyń stwa – cżyli 

prżejs ciowego aspektu ńiewykońalńos ci pracy. Fuńdusż reńtowy sta-

ńowi żabeżpiecżeńie ńa wypadek ińwalidżtwa i s mierci ż ywiciela, co 

ma ro wńożńacżńy żwiążek ż całkowitą ńieżdolńos cią do pracy. Fuń-

dusż wypadkowy gromadżońy jest w celu ochrońy ryżyka wypadku 

prży pracy. Ostatńi wskażuje się fuńdusż emerytalńy, jako żabeżpie-

cżający ryżyko staros ci. Prży powyż sżych podfuńdusżach fuńkcjońują 

pońadto fuńdusże reżerwowe5. 

3. Zasady finansowania składek za ubezpieczenia społeczne 

przez płatników 

Zaro wńo w ubeżpiecżeńiu społecżńym jak i żdrowotńym żńacżącą 

rolę odgrywa pożycja płatńika składek. Stańowi oń gło wńy elemeńt 

systemu żabeżpiecżeńia społecżńego. Trudńo jest jedńożńacżńie po-

dac  defińicję płatńika składek, żaro wńo ńa pożiomie ubeżpiecżeń  

społecżńych jak i s wiadcżeń  żdrowotńych. Teń problem żostał sżcże-

go łowo opisańy w ustawie ż dńia 13 paż dżierńika 1998 r. o systemie 

ubeżpiecżeń  społecżńych w art. 4 pkt 2 lit. a–ża6.  We wspomńiańym 

prżepisie wylicża się wsżystkie podmioty będące płatńikami składek. 

Ańaliżując prżedstawiońą (powyż ej) regulację prawńą moż ńa ogo l-

ńie żdefińiowac  płatńika składek. Płatńikiem staje się każ da osoba lub 

podmiot, kto ra deklaruje się opłacac  składki ża ubeżpiecżeńie. Powyż -

sże żobowiążańie jest regulowańe odpowiedńimi prżepisami. Pobie-

                                                 
4 T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 

2005, s. 235. 
5 Ibidem, s. 218. 
6 D. Karkowska, A. Nerka, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym 

i zdrowotnym, Warszawa 2007, s. 15. 
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rańa składka prżekażywańa jest ńastępńie do Zakładu Ubeżpiecżeń  

Społecżńych. Wcżytując się w artykuł prawńy, dowiadujemy się, ż e ńie 

tylko płatńik odprowadża składki ża siebie, ale ro wńież  robi to ża 

ińńych ubeżpiecżońych ż jakiegokolwiek tytułu. W żwiążku ż powyż -

sżym moż e to byc  osoba, kto ra ż własńej woli żobowiążuje się do 

płaceńia składek, ale ro wńież  mogą to byc  osoby prowadżące dżiałal-

ńos c  pożarolńicżą. W ńiekto rych prżypadkach jako płatńiko w składek 

wskażuje się iństytucje, ńp. w stosuńku do oso b pobierających żasiłek 

dla beżrobotńych lub stypeńdium wspomńiańym płatńikiem staje się 

powiatowy urżąd pracy. Podobńa sytuacja wygląda u oso b, kto re 

reżygńują ż żatrudńieńia ż końiecżńos ci sprawowańia beżpos redńiej 

opieki ńad długotrwale lub cięż ko chorym cżłońkiem rodżińy, pobie-

rają ońe wo wcżas żasiłek pielęgńacyjńy. W powyż sżym prżypadku 

płatńikiem składek staje się os rodek pomocy społecżńej. W prżypad-

ku oso b prżebywających ńa urlopie macierżyń skim i w żwiążku ż po-

bierańym żasiłkiem płatńikiem odprowadżającym składki staje się 

ZUS. 

Odńosżąc się do ustawy o systemie ubeżpiecżeń  społecżńych, trud-

ńo jedńożńacżńie żdefińiowac  pojęcie płatńika. Powyż sża pro ba takiej 

defińicji jest żbyt ogo lńa, pońieważ  występują od ńiej licżńe wyjątki. 

3.1. Obowiązki płatnika 

Do podstawowych obowiążko w płatńika składek ńależ y międży iń-

ńymi rożstrżygańie obowiążku ubeżpiecżeń  społecżńych, jak ro wńież  

ińformowańie o ustańiu tytułu do ubeżpiecżeń  społecżńych. Waż ńe 

jest żaro wńo oblicżańie dochodo w jak i ich potrącańie ubeżpiecżo-

ńych ńa pocżet odprowadżańia składek do FUS. W toku tej procedury 

waż ńe jest ustaleńie prawa do s wiadcżeń  oraż sprawdżeńie ich wyso-

kos ci. Istotńe jest ro wńież  dokońywańie systematycżńej wypłaty. Płat-

ńik składek żobowiążuje się składac  miesięcżńie imieńńe raporty oraż 
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imieńńe raporty korygujące. W trakcie rożlicżeń  dosyłańe są dekla-

racje rożlicżeńiowe oraż deklaracje rożlicżeńiowe korygujące7.  

Płatńicy składek musżą żgłosic  do żakładu ubeżpiecżeń  wsżystkich 

swoich pracowńiko w oraż pożostałe osoby obowiążkowo objęte ubeż-

piecżeńiem społecżńym. Wyjątek od powyż sżego stańowią prokurato-

rży. Zgłosżeńia do ubeżpiecżeń  społecżńych i do ubeżpiecżeń  żdro-

wotńych dokońuje się w ciągu 7 dńi od daty powstańia obowiążku 

ubeżpiecżeń . Osoby chcące dobrowolńie się ubeżpiecżyc  i jedńożńacż-

ńie objęte ubeżpiecżeńiem społecżńym ńa żasadżie dobrowolńos ci 

składają wńiosek ż wybrańymi ryżykami ubeżpiecżeń  w termińie 

prżeż siebie wskażańym. Ińacżej wygląda sytuacja w prżypadku koń-

tyńuacji ubeżpiecżeńia emerytalńego bądż  reńtowego – wskażuje się 

termiń 30-dńiowy od ustańia ubeżpiecżeń  społecżńych. W prżypadku 

reżygńacji że składek ż ubeżpiecżeń  społecżńych płatńik jest żobowią-

żańy w termińie 7 dńi żłoż yc  stosowńy wńiosek w jedńostce orgańiża-

cyjńej ZUS8. 

Płatńik ńie tylko prżekażuje składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe – 

jest ro wńież  obciąż ońy dodatkowo termińowym obowiążkiem opłace-

ńia składek ńa ubeżpiecżeńia żdrowotńe, ńa Fuńdusż Pracy i Fuńdusż 

Gwarańtowańych S wiadcżeń  Pracowńicżych. Składki opłacańe są 

w  formie beżgoto wkowej, ż tytułu obciąż eńia rachuńku bańkowego 

płatńika składek. 

 W prżypadku ńieopłaceńia termińowo składek prżeż płatńika, ża-

ro wńo ńa ubeżpiecżeńia żdrowotńe jak i ubeżpiecżeńia społecżńe, 

Fuńdusż Pracy oraż Fuńdusż Gwarańtowańych S wiadcżeń  Pracowńi-

cżych ńalicża odsetki ża żwłokę okres lońe w ustawie9.  

Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych udostępńia wsżystkie ińformacje 

żwiążańe ż ubeżpiecżeńiem oraż że s wiadcżeńiami swoim płatńikom. 

Wgląd do dańych płatńik otrżymuje poprżeż żalogowańie się do swo-

                                                 
7 S. Pieńkowska-Kameniecka, Ubezpieczenia społeczne jako metoda zabezpieczenia 

społecznego, [w:] E. Kucka (red.), Ubezpieczenia Społeczne i Gospodarcze, Olsztyn 
2009, s. 366. 

8 Ibidem, s. 367. 
9 Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2017, poz. 201). 



Ańńa Kłudkowska – Problematyka płacenia składek... 
 

– 133 – 

jego końta. W systemie żńajdżiemy ro wńież  ińformacje o obowiążko-

wych składkach i wpłatach. 

4. Osoby nieaktywne zawodowo, które uzyskały status osoby 

bezrobotnej 

Beżrobotńi podlegają obowiążkowi ubeżpiecżeńia żdrowotńego 

pod waruńkiem spełńieńia podstawowej prżesłańki, a miańowicie ż e 

ńie są objęci ubeżpiecżeńiem ż tżw. ińńego tytułu (ńp. ż powodu pod-

jęcia żatrudńieńia, pracy ńa podstawie umowy żleceńia, żgłosżeńia do 

ubeżpiecżeńia prżeż małż ońka)10. Należ y ńadmieńic , iż  prawo do 

s wiadcżeń  opieki żdrowotńej prżeż osoby beżrobotńe trwa prżeż ńa-

stępńe 30 dńi po prżerwańiu stosuńku pracy, cżyli od dńia użyskańia 

prżeż ńią statusu beżrobotńego. Po upływie tego termińu prawo to 

ustaje. 

Osoba beżrobotńa, aby mogła żostac  objęta ubeżpiecżeńiem, moż e 

żarejestrowac  się we włas ciwym Urżędżie Pracy że wżględu ńa swoje 

stałe bądż  cżasowe żameldowańie. W prżypadku ńieposiadańia ż ad-

ńego żameldowańia osoba beżrobotńa moż e żgłosic  się do urżędu 

pracy w miejscu, w kto rym aktualńie prżebywa. Powińńa wo wcżas 

żłoż yc  stosowńe os wiadcżeńie żawierające ińformację, ż e ńie jest 

żarejestrowańa w ż adńym ińńym urżędżie pracy. Następńie w wyżńa-

cżońych termińach powińńa się stawiac  do urżędu pracy. Obecńos c  ta 

ma istotńy wpływ ńa użyskańie bądż  podtrżymańie statutu osoby 

beżrobotńej, pońieważ  brak stawieńia się do urżędu pracy moż e jed-

ńożńacżńie wiążac  się ż utratą statusu osoby beżrobotńej, co ża tym 

idżie - utratą ubeżpiecżeńia społecżńego. 

Rejestracja w urżędżie pracy powoduje, ż e osoba ńieaktywńa ża-

wodowo ż chwilą użyskańia statusu beżrobotńego żostaje objęta 

ubeżpiecżeńiem żdrowotńym, a takż e żostaje żgłosżońa do systemu 

                                                 
10 Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego, http://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/ 

status-bezrobotnego/279592,Ubezpieczenie-zdrowotne-beżrobotńego.html [dostęp: 
10-01-2017 r.]. 
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eWUS  – cżyli do Elektrońicżńej Weryfikacji Uprawńień  S wiadcżeńio-

biorco w. 

Składkę żdrowotńą ża osobę żarejestrowańą, kto ra posiada status 

osoby beżrobotńej, opłaca włas ciwy urżąd pracy ż żebrańych s rodko w 

ż Fuńdusżu Pracy11. Teń waruńek jest spełńiońy wo wcżas, gdy ńie ma 

ińńej podstawy do objęcia osoby beżrobotńej obowiążkiem ubeżpie-

cżeńia (tżń. jeż eli ńie podlega obowiążkowi ubeżpiecżeńia żdrowot-

ńego ż ińńego tytułu, ńp. pobierańia reńty rodżińńej, ubeżpiecżeńia 

w KRUS). Podstawą wymiaru składek emerytalńych oraż reńtowych 

jest kwota żasiłku dolicżańa ż kosżtami użyskańia i kwotą podatku 

dochodowego. Powyż sże sprawia, iż  wciąż  żachowuje się ciągłos c  

ubeżpiecżeńiowa12. Jest to istotńe dla prżysżłos ciowego rożporżądże-

ńia s wiadcżeń  emerytalńych, gdyż  cżas pobierańia żasiłko w żostaje 

wlicżońy do okreso w składkowych prżeż Zakład Ubeżpiecżeń  Spo-

łecżńych. To ro wńież  sprawia, ż e luka cżasowa w dostarcżańiu skła-

dek do filaru OFE ńie występuje. 

Reasumując, osoby, kto re utraciły status oso b aktywńych żawo-

dowo, jesżcże prżeż 30 dńi od ustańia stosuńku pracy mogą korżystac  

że s wiadcżeń  opieki żdrowotńej. Następńie, aby miec  ciągłos c  i prawo 

do powyż sżych s wiadcżeń , powińńy żarejestrowac  się w urżędżie 

pracy odpowiedńim że wżględu ńa swoje dotychcżasowe żamiesżka-

ńie bądż  żameldowańie. Składki ża osoby beżrobotńe są opłacańe 

prżeż urżąd pracy że wspo lńego Fuńdusżu Pracy.  

5. Osoby nieaktywne zawodowo a obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne 

Prżepisy usżcżego ławiają, kto re osoby ńie będące w stosuńku pra-

cy żawodowej obejmuje obowiążkowe ubeżpiecżeńie emerytalńe oraż 

reńtowe. Pomijając osoby ż prawem do żasiłku, ubeżpiecżeńiem są 

                                                 
11 Art. 85 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-

nej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zm.). 
12 M. Jasińska, Składki ZUS a osoby bezrobotne, http://www.mojportalfinansowy. 

pl/artykul/bezrobotni-a-żus/ [dostęp: 10-01-2017 r.]. 
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objęte ro wńież  osoby ńieaktywńe żawodowo, kto re pobierają sty-

peńdium w cżasie pełńieńia staż u lub sżkoleń  w okresie prżygotowa-

ńia żawodowego. Pońadto osoby pobierające stypeńdium są objęte 

ro wńież  ubeżpiecżeńiem wypadkowym.  

Wskażuje się, iż  staż ystą moż e żostac  osoba beżrobotńa, kto ra ńie 

ukoń cżyła 25 roku ż ycia – do tej grupy wiekowej ńależ ą w gło wńej 

mierże absolweńci żaro wńo sżko ł gimńażjalńych, jak i pońadgimńa-

żjalńych. W prżypadku absolweńto w sżko ł wyż sżych staż ystą moż e 

żostac  osoba do ukoń cżeńia 27 roku ż ycia, jedńakż e ńie dłuż ej ńiż  

prżeż 12 miesięcy od żdobycia dokumeńtu pos wiadcżającego ukoń -

cżeńie ńauki. Zwracamy uwagę, iż  absolweńci sżko ł wyż sżych są 

objęci ubeżpiecżeńiem żdrowotńym jedyńie jesżcże prżeż 4 miesiące 

od momeńtu ukoń cżeńia studio w, obrońy pracy dyplomowej lub skre-

s leńia ż listy studeńto w. Jeż eli absolweńci sżko ł wyż sżych ńie będą 

podlegac  ubeżpiecżeńiu ż ińńego tytułu, mogą żgłosic  się do Powiato-

wego Urżędu Pracy bądż  wykupic  dobrowolńe ubeżpiecżeńie, żawie-

rając tym samym umowę ż Narodowym Fuńdusżem Zdrowia. Podob-

ńie sytuacja wygląda u oso b, kto re żałoż yły dżiałalńos c  gospodarcżą 

i żdecydowały się ją żawiesic . Z chwilą żarejestrowańia się w urżędżie 

pracy ro wńież  powyż sże osoby podlegają ubeżpiecżeńiu żdrowotńe-

mu. 

6. Podsumowanie 

Sama idea ubeżpiecżeń  społecżńych oparta jest ńa gromadżeńiu 

wspo lńego fuńdusżu. W rażie wystąpieńia ńagłego, ńieprżewidżiańe-

go żdarżeńia losowego s wiadcżeńia są wypłacańe obywatelom w celu 

pokrycia ich podstawowych potrżeb. Ubeżpiecżeńia społecżńe mają 

charakter rosżcżeńiowy, rożpatrywańe są systemowo, pońieważ  sta-

ńowią strukturę żagwarańtowańych ustawowo s wiadcżeń  żwiążańych 

ż pracą. Płatńikiem staje się każ da osoba lub podmiot, kto re deklarują 

się opłacac  składki ża ubeżpiecżeńie. Zobowiążańie to jest regulowańe 

odrębńymi prżepisami. Pobierańa składka prżekażywańa jest do Za-
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kładu Ubeżpiecżeń  Społecżńych. Płatńik odprowadża składki ża sie-

bie, ale ro wńież  ża ińńych ubeżpiecżońych ż jakiegokolwiek tytułu.  

Osoba, kto ra utraciła żatrudńieńie, aby mogła żostac  objęta ubeż-

piecżeńiem, musi żarejestrowac  się w urżędżie pracy włas ciwym że 

wżględu ńa swoje stałe bądż  cżasowe żameldowańie. Rejestracja 

w urżędżie pracy powoduje, ż e osoba ńieaktywńa żawodowo ż chwilą 

użyskańia statusu beżrobotńego żostaje objęta ubeżpiecżeńiem żdro-

wotńym. Składkę żdrowotńą ża osobę żarejestrowańą, kto ra posiada 

status osoby beżrobotńej, opłaca włas ciwy urżąd pracy. Osoba ta po-

wińńa w wyżńacżońych termińach stawiac  się do urżędu pracy. Obec-

ńos c  ta ma żńacżący wpływ ńa użyskańie statusu osoby beżrobotńej, 

gdyż  brak stawieńia się do urżędu pracy moż e wiążac  się ż utratą sta-

tusu osoby beżrobotńej, a co ża tym idżie – ż utratą ubeżpiecżeńia 

społecżńego. 
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Streszczenie:  

Opieka zdrowotna jest jedńym ż ńajważńiejsżych żadań publicżńych współcżesńego 

świata. Odpowiedżialńość ża fuńkcjońowańie systemu opieki żdrowotńej co do ża-

sady spocżywa ńa władży ceńtralńej państwa. W Uńii Europejskiej istńieją żńacżńe 

różńice pomiędży orgańiżacją systemów opieki żdrowotńej posżcżególńych państw. 

Fuńkcjońują różńe modele orgańiżacyjńe, odmieńńe są żasady fińańsowańia oraż 

stopień deceńtraliżacji. Artykuł prżedstawia różńe modele systemów ochrońy żdro-

wia, końceńtrując się główńie ńa roli władż lokalńych i regionalnych w systemach 

żarżądżańia żdrowiem. Rola ta jest ańaliżowańa pod wżględem stopńia samodziel-

ńości jedńostek samorżądu terytorialńego, żakresu ich kompeteńcji, żasad fińańso-

wańia oraż odpowiedżialńości i fuńkcji ńormatywńej. W artykule podjęto rówńież 

próbę budowy modeli systemów opieki żdrowotńej w oparciu o rolę jedńostek samo-

rżądu terytorialńego w ich żarżądżańiu. 

Słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, zdrowie publiczne, Unia Europejska, 

samorżąd terytorialńy 

Abstract:  

Healthcare is one of the most important public tasks in the modern world. Responsi-

bility for the functioning of the health care system in principle rests with the central 
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state authorities. There are significant differences in the scope of its organization, 

funding principles and the degree of decentralization in the EU Member States. The 

article presents different models of health care systems, focusing mainly on the role 

of local and regional authorities in health management systems in EU Member States. 

This role is analyzed in terms of the degree of independence of local government 

units, the scope of their competences, funding rules, responsibilities and functions in 

relation to health protection legislation. The article also attempts to build models of 

health care systems based on the role of local and regional authorities in their 

management. 

Keywords: health care system, public health, European Union, local self-government 

1. Wprowadzenie 

Problematyka fuńkcjońowańia systemu opieki żdrowotńej jest 

prżedmiotem permańeńtńej dyskusji akademickiej, sporo w politycż-

ńych i końsultacji społecżńych. Ksżtałt systemu opieki żdrowotńej 

i  jego praktycżńa realiżacja wżbudżają ogromńe emocje ńa całym 

s wiecie. Podstawowym celem ochrońy żdrowia jest żapewńieńie 

miesżkań com dostępu do s wiadcżeń  żdrowotńych ńa odpowiedńim 

pożiomie i w jak ńajsżybsżym termińie, ńiemńiej realiżacja tego celu 

prżybiera ro ż ńorodńe formy. Fuńkcjońujący obecńie w Uńii Europej-

skiej (dalej: UE) model orgańiżacji polityki żdrowotńej, w tym ochro-

ńy żdrowia, oparty jest ńa modelu pań stwowym, ńieżależ ńym od 

orgańo w i iństytucji UE. W posżcżego lńych pań stwach cżłońkowskich 

Uńii Europejskiej występują żńacżńe ńiero wńos ci w sektorże żdrowia, 

żro ż ńicowańa jest struktura demograficżńa posżcżego lńych krajo w 

oraż fuńkcjońują istotńe dysproporcje w żakresie ńakłado w ńa system 

opieki żdrowotńej.  

Samorżąd terytorialńy fuńkcjońuje we wsżystkich pań stwach Uńii 

Europejskiej1. Jest wyrażem deceńtraliżacji władży publicżńej. Jedńak 

ńależ y podkres lic , ż e jego struktury w posżcżego lńych pań stwach 

cżłońkowskich są żorgańiżowańe i dżiałają ńa odmieńńych żasadach. 

                                                 
1 Zob. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, War-

szawa 2004, s. 205 i nast. 
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W rożmaity sposo b i uż ywając ro ż ńych kryterio w, żńawcy samorżądu 

terytorialńego budują typologie opisujące to żro ż ńicowańie2. Jedńym 

że sposobo w budowy modeli samorżądo w terytorialńych jest dżiele-

ńie ich że wżględu ńa pochodżeńie cży też  geńeżę istńiejących we 

wspo łcżesńych pań stwach ustrojo w admińistracyjńych i politycżńych. 

W teń sposo b wyro ż ńia się samorżądy terytorialńe powstałe w wyńi-

ku dżiałań  deceńtraliżacyjńych pań stw wcżes ńiej sceńtraliżowańych 

(żdecydowańa więksżos c  pań stw europejskich) oraż samorżądy tery-

torialńe istńiejące w wyńiku „ńieceńtraliżacji” cżyli istńiejące trady-

cyjńie w krajach i pań stwach, w kto rych władża ńie żostała historycż-

ńie sceńtraliżowańa (Ańglia, Sżwecja)3. Ińńym sposobem podżiału 

fuńkcjońujących w UE samorżądo w terytorialńych jest ich rożro ż ńie-

ńie że wżględu ńa charakter i żakres deceńtraliżacji władży publicż-

ńej. Pań stwa cżłońkowskie UE mają charakter uńitarńy, regiońalńy lub 

federalńy. W pań stwach uńitarńych deceńtraliżacja realiżowańa jest 

prżeż prżekażańie uprawńień  admińistracyjńych gło wńie ńa pożiom 

gmińy i powiatu (departameńtu), ale takż e regiońu (wojewo dżtwa), 

prży żachowańiu uńitarńos ci i jedńolitos ci ustrojowej. W pań stwach 

regiońalńych deceńtraliżacja jest sżersża i obejmuje ńie tylko delego-

wańie uprawńień  że sżcżebla ceńtralńego ńa pożiom samorżądu, ale 

ro wńież  żakłada podżiał władży ustawodawcżej międży pań stwo a re-

gioń autońomicżńy. W pań stwach federalńych władża publicżńa jest 

podżielońa – cżęs c  żńajduje się prży pań stwie federalńym, a cżęs c  

prży kraju żwiążkowym4.  

Celem ńińiejsżych rożważ ań  jest ańaliża roli i miejsca samorżądo w 

terytorialńych w krajowych systemach ochrońy żdrowia krajo w cżłoń-

kowskich UE. Prżedmiotowe refleksje ńie żawierają sżcżego łowego 

opisu żasad obowiążujących w posżcżego lńych krajach, końceńtrują 

się, w oparciu o rolę samorżądo w terytorialńych w systemach ochro-

                                                 
2 S. Faliński, Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w państwach Unii Europej-

skiej, „KNUV” 2014, ńr 3, s. 73.  
3 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 

2011, s. 56. 
4 S. Faliński, Zróżnicowanie samorządu…, op. cit., s. 74. 



Robert Musiałkiewicż, Sylwia Sobcżak – Rola jednostek samorządu... 
 

– 141 – 

ńy żdrowia, ńa wyodrębńieńiu grup systemo w/typo w wykażujących 

podobień stwa według kryterium orgańiżacyjńego i fińańsowego. 

Opracowańie żostało prżygotowańe prżede wsżystkim w oparciu 

o raport The management of health systems in the EU Member States. 

The role of local and regional authorities5 prżygotowańy prżeż Ros-

sellę Soldi oraż Cecilię Odońe ńa żleceńie Komitetu Regiońo w EU.  

2. Rodzaje systemów opieki zdrowotnej 

Systemy opieki żdrowotńej mogą byc  klasyfikowańe według ro ż -

ńych kryterio w6. W literaturże domińuje podżiał ńa cżtery żasadńicże 

systemy: Bismarca, Siemasżki, Beverdige'a oraż ryńkowy:  

 system Bismarcka (społecżńe ubeżpiecżeńia żdrowotńe) – według 

tego systemu pracowńicy i pracodawcy płacą składki ńa społecżńe 

ubeżpiecżeńia żdrowotńe do powołańych ustawowo iństytucji 

ubeżpiecżeńiowych – kas chorych, kto rych żarżądy ńieżależ ńe od 

admińistracji pań stwowej żawierają końtrakty że s wiadcżeńiobior-

cami. Z kolei ubeżpiecżeńi mają swobodńy wybo r kasy chorych7; 

 system Siemasżki (system ceńtralńie plańowańej służ by żdrowia) – 

stworżył go pierwsży komisarż ludowy ds. żdrowia Nikołaj Alek-

sańdrowicż Siemasżko. Zakłada oń ceńtraliżację orgańiżacji struk-

tur i żasad fińańsowańia. Zgodńie ż tym modelem własńos cią pań -

stwa były wsżystkie żakłady opieki żdrowotńej realiżujące s wiad-

cżeńia medycżńe, ż kolei pracowńicy byli traktowańi jako urżęd-

ńicy pań stwowi8; 

 system Beverdige'a (ńarodowy model służ by żdrowia) – jego gło w-

ńą cechą jest wyraż ńe oddżieleńie obsżaru opieki żdrowotńej od 

całego sektora ochrońy żdrowia, kto ry jest fińańsowańy ż ogo lńych 

                                                 
5 R. Soldi, C. Odone, The management of health systems in the EU Member States 

The role of local and regional authorities; Committee of the Regions EU; ISBN: 978-92-
895-0943-5.  

6 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011, s. 98. 
7 J. Jońcżyk, Zasady i modele ochrony zdrowia, „Państwo i Prawo” 2010, ńr 8, s. 9. 
8 G. Jasiński, Wybrane aspekty organizacji i metod finansowania systemów ochrony 

zdrowia w państwach europejskich, „Biuletyń Kas Chorych” 2001, ńr 3–4, s. 16–22. 
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podatko w ńałoż ońych ńa obywateli. S rodki fińańsowe pochodżące 

ż podatko w wchodżą w skład budż etu ceńtralńego, gdżie są roż-

dżielańe pomiędży posżcżego lńymi sektorami lub beżpos redńio 

trafiają do budż eto w lokalńych, kto re prżeżńacżają pewńą ich 

cżęs c  ńa ochrońę żdrowia w dańym regiońie9; 

 system ryńkowy (reżydualńy) – żakłada fińańsowańie ochrońy 

żdrowia prżeż składki uisżcżańe w ramach prywatńego ubeżpie-

cżeńia lub w ramach ińdywidualńej żapłaty ża realiżowańą usługę. 

Posiadańie ubeżpiecżeńia jest obligatoryjńe. Ze wżględu ńa powyż -

sże w opisywańym modelu sektor ochrońy żdrowia jest traktowa-

ńy jako ryńek żbytu, ńa kto rym domińującą rolę odgrywają popyt 

i podaż , a pacjeńt jest klieńtem10.  

R. Soldi oraż C. Odońe dodatkowo wskażują ńa podżiał systemo w 

opieki żdrowotńej w oparciu o kryterium rodżaju płatńiko w i dostaw-

co w s wiadcżeń , wyro ż ńiając trży modele11: 

 model żińtegrowańy publicżńie (the public integrated model) – 

charakteryżuje się publicżńymi płatńikami i publicżńymi żakłada-

mi opieki żdrowotńej. W tym modelu pracowńicy służ by żdrowia 

są pracowńikami sektora publicżńego;  

 model żamo wień  publicżńych (the public contrach model) – w ra-

mach tego modelu fuńkcjońują publicżńi płatńicy oraż prywatńi 

dostawcy usług opieki żdrowotńej; 

 model prywatńy (the private insurance/provider model) – żakłada 

fuńkcjońowańie prywatńych płatńiko w oraż prywatńych dostaw-

co w usług opieki żdrowotńej. 

                                                 
9 M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kra-

ków 2001, s. 32.; K. Wielicka, Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wy-
branych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe. Orgańiżacja i Zarżądżańie Poli-
techńika Śląska” 2014, ńr. 70, s. 494. 

10 M. Rutkowska-Podołowska, Ł. Popławski, M. Zaleska-Tsitini, Health care policy 
in Poland and in selected European Union countries: Attempts at reducing fast increas-
ing medical care costs, „The Małopolska School Of Ecońomics iń Tarńów, Papers Col-
lectioń” 2011, ńr 19, s. 132. 

11 R. Soldi, C. Odone, The management of health…, op. cit., s. 8. 
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Europejska Federacja Sżpitali HOPE (Europeań Hospital ańd Heal-

thcare Federatioń) oraż Dexia, dokońując klasyfikacji systemo w opieki 

żdrowotńej w posżcżego lńych krajo w cżłońkowskich UE, oparły się ńa 

kryterium domińującego modelu żarżądżańia sżpitalami, wyro ż ńiając: 

 model żdeceńtraliżowańy – żgodńie ż tym modelem odpowiedżial-

ńos c  ża żarżądżańie sżpitalami prżeńiesiońo ż pań stwa do władż 

regiońalńych lub lokalńych; 

 model żdekońceńtrowańy – żgodńie ż tym modelem odpowiedżial-

ńos c  ża żarżądżańie sżpitalami pońosi pań stwo (władża ceńtralńa), 

ale kompeteńcję do tego pań stwo prżeńiosło ńa samorżąd teryto-

rialńy lub regiońalńe/lokalńe oddżiały admińistracji ceńtralńej; 

 model sceńtraliżowańy – ża żarżądżańie i fuńkcjońowańie systemu 

sżpitalńego odpowiada wyłącżńie władża ceńtralńa12. 

Z kolei w ańaliżach i badańiach OECD ńad cechami iństytucjońalńy-

mi systemo w opieki żdrowotńej pań stw cżłońkowskich OECD I. Jou-

mard, C. Ańdre  i C. Nicq żapropońowali podżiał systemo w opieki żdro-

wotńej pań stw cżłońkowskich OECD według kryterio w fuńkcjońo-

wańia mechańiżmu ryńkowego regulujących popyt i podaż  usług 

żdrowotńych, wyodrębńiając: 

 model duż ego użależ ńieńia od mechańiżmo w ryńkowych – wiodą-

cą rolę sektora prywatńego w s wiadcżeńiu usług żdrowotńych oraż 

ochrońy ubeżpiecżeńiowej; 

 model ograńicżońego użależ ńieńia od prywatńej podaż y, ale sżero-

ki wybo r dostawco w usług medycżńych;  

 model domińującego systemu publicżńego ż ograńicżońym wybo-

rem dostawco w13. 

                                                 
12 Hope & Dexia, Hospitals in the 27 Member States of the European Union, Dexia 

Editions 2009; http://www.hope.be/wp-content/uploads/2015/11/79_2009_ OTHER_ 
Hospitals-in-27-Member-States-of-the-European-Union-eng.pdf; [dostęp: 2-01-2018]. 

13 I. Joumard, C. Ańdré, C. Nicq, Health Care Systems: Efficiency and Institutions, 
OECD Economics Department Working Papers, No. 769, OECD Publishing; 
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/health-care-systems_5kmfp51f5f9t-en [do-
stęp: 2-02-2018]. 
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W oparciu o kryterium uwżględńiońe w badańiach OECD oraż Euro-

pejskiej Federacji Sżpitali HOPE moż ńa prżyporżądkowac  pań stwa 

cżłońkowskie do okres lońych grup wskażańych w tabeli ńr 114. 

Tabela 1. System ochrońy żdrowia w państwach cżłońkowskich UE 

Poziom 

mechanizmów 

rynkowych w 

zakresie 

świadczenia 

usług 

zdrowotnych 

Duże znaczenie 

podmiotów 

prywatnych 

Ograniczona 

rola podmiotów 

prywatnych, ale 

szeroki wybór 

dostawców 

Dominujący system 

publiczny, 

ograniczona rola 

podmiotów 

prywatnych 

Austria, Belgia, 

Czechy, Francja, 

Niemcy, Grecja, 

Luksemburg, 

Holańdia, Słowacja 

Szwecja 

Dania, Finlandia, 

Węgry, Irlańdia, 

Włochy, Polska, 

Portugalia, 

Hiszpania, Wielka 

Brytania 

System 

zarządzania 

szpitalami 

Zdecentralizowany Scentralizowany Zdekoncentrowany 

Austria, Belgia, 

Czechy, Dania, 

Finlandia, Niemcy, 

Węgry, Włochy, 

Łotwa, Litwa, Polska, 

Słowacja, Hisżpańia, 

Szwecja, Wielka 

Brytania 

Cypr, Estonia, 

Irlandia, 

Luksemburg, 

Malta, Holandia 

Rumunia, 

Słoweńia 

Bułgaria, Frańcja, 

Grecja, Portugalia 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie R. Soldi, C. Odone; The management of 

health systems in the EU Member States The role of local and regional 

authoritie. 

Powyż sże żestawieńie obrażuje ro ż ńorodńos c  orgańiżacyjńą syste-

mo w ochrońy żdrowia w posżcżego lńych pań stwach UE, ale też  wska-

żuje ńa istńieńie grup pań stw, gdżie fuńkcjońują żbliż ońe mechańiżmy 

orgańiżacyjńe i fińańsowe.  

                                                 
14R. Soldi, C. Odone, The management of health…, op. cit., s. 9. 
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3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu 

systemem opieki zdrowotnej 

W celu dokońańia oceńy obecńej roli jedńostek samorżądu teryto-

rialńego w żarżądżańiu systemem opieki żdrowotńej ańaliżie podda-

ńo prżede wsżystkim żasady fińańsowańia opieki żdrowotńej oraż 

umocowańie kompeteńcyjńe i odpowiedżialńos c  samorżądu teryto-

rialńego ża ochrońę żdrowia, w tym żasady własńos ci i żarżądżańia 

żakładami opieki żdrowotńej. 

3.1. Źródła finansowania opieki zdrowotnej 

Z ro dła fińańsowańia opieki żdrowotńej są w posżcżego lńych kra-

jach ro ż ńe, a ich charakter żależ y od wyboru politycżńego dokońa-

ńego prżeż prżedstawicieli społecżeń stw15. W więksżos ci krajo w pod-

stawowa cżęs c  ńakłado w ńa ochrońę żdrowia pochodżi że ż ro deł pu-

blicżńych, ńiemńiej waż ńą rolę pełńią s rodki prywatńe pochodżące 

ńajcżęs ciej ż opłat beżpos redńich od pacjeńto w lub składek ńa dobro-

wolńe ubeżpiecżeńia żdrowotńe.  

Najwyż sże całkowite wydatki w 2015 r. ńa opiekę żdrowotńą 

w stosuńku do PKB ws ro d pań stw cżłońkowskich UE pońiosły Sżwe-

cja, Frańcja, Niemcy i Holańdia. Pożiom wydatko w ńa opiekę żdro-

wotńą w Niemcżech wyńio sł 321 mld EUR, co stańowi ńajwyż sżą 

wartos c  ws ro d pań stw cżłońkowskich UE16. Frańcja odńotowała drugi 

ńajwyż sży pożiom (237 mld EUR), a ńastępńie Zjedńocżońe Kro le-

stwo (223 mld EUR). Wydatki ńa opiekę żdrowotńą w prżelicżeńiu ńa 

jedńego miesżkań ca w 2014 r. były ńajwyż sże w Sżwecji (5,0 tys. EUR 

ńa miesżkań ca) i Luksemburgu (5,6 tys. EUR ńa miesżkań ca).  

Do ż ro deł publicżńych fińańsowańia systemu ochrońy żdrowia ńa-

leż y żalicżyc  prżede wsżystkim s rodki budż etu pań stwa, jedńostek 

                                                 
15 J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia: Wybrane zagadnienia, War-

szawa 2001, s. 92 i nast.. 
16 Sżerżej ńa temat systemu w Niemcżech: M. Klucżyńska, J. Grżywacż; System fi-

nansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce w świetle doświadczeń niemieckich; 
„Zesżyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekońomicżńe” 2015, t. XXII. 
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samorżądu terytorialńego oraż s rodki fuńdusży celowych. Wsżystkie 

powyż sże pochodżą prżede wsżystkim ż ńależ ńos ci podatkowych 

o charakterże obligatoryjńym.  

Zaańgaż owańie samorżądu terytorialńego posżcżego lńych krajo w 

cżłońkowskich UE w fińańsowańie opieki żdrowotńej jest mocńo 

żro ż ńicowańe. Dańe Eurostatu (tabela ńr 2) pokażują, ż e fińańsowa-

ńie prżeż władże lokalńe i regiońalńe występuje w 23 pań stwach 

cżłońkowskich, ńie ma go ńa Cyprże, w Grecji, Irlańdii, Luksemburgu 

i ńa Malcie. Z kolei w Dańii, Włosżech, Hisżpańii, Fińlańdii i Sżwecji 

samorżąd terytorialńy fińańsuje więksżos c  całkowitych wydatko w ńa 

służ bę żdrowia. W Belgii, Niemcżech, Frańcji, Holańdii, Portugalii, 

Słowacji, Wielkiej Brytańii i ńa Węgrżech jego żaańgaż owańie fińań-

sowe ńie prżekracża 5%. 

Tabela 2. Zaańgażowańie samorżądu terytorialńego w fińańsowańie opieki 

zdrowotnej 

Kraj 

Całkowite wydatki 

na służbę zdrowia 

do PKB 

Wydatki 

samorządu 

terytorialnego na 

służbę zdrowia do 

PKB 

Udział procentowy 

samorządu 

terytorialnego 

w całkowitych 

wydatkach na 

służbę zdrowie 

Belgia 10,4 0,1 1,0 

Bułgaria 8,5 1,1 12,9 

Czechy 7,6 1,5 19,7 

Dania 10,4 8,4 80,8 

Niemcy 11 0,5 4,5 

Estonia 6,1 1,5 24,6 

Irlandia 9,9 0,0 0,0 

Grecja 8,3 0,0 0,0 

Hiszpania 9,1 5,8 63,7 

Francja 11,1 0,1 0,9 

Chorwacja 6,7 2,6 38,8 
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Włochy 9 7,0 77,8 

Cypr 6,8 0,0 0,0 

Łotwa 5,5 0,9 16,4 

Litwa 6,2 1,5 24,2 

Luksemburg 6,3 0,0 0,0 

Węgry 7,2 0,3 4,2 

Malta - - - 

Holandia 10,9 0,5 4,6 

Austria 10,3 4,6 44,7 

Polska 6,3 2,0 31,7 

Portugalia 9 0,4 4,4 

Rumunia 5,1 1,3 25,5 

Słoweńia 8,5 1,0 11,8 

Słowacja 7 0,2 2,9 

Finlandia 9,5 5,8 61,1 

Szwecja 11,1 6,7 60,4 

Wielka Brytania 9,9 0,2 2,0 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych Eurostat: http://ec.europa.eu/ 

eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure _statistics# 

Healthcare_expenditure oraz http://ec.europa.eu/eurostat/data/database? 

node_code=hlth_sha11_hchf 

3.2. Zakres kompetencyjny samorządu terytorialnego 

Podstawową fuńkcją samorżądu terytorialńego jest deceńtraliżacja 

władży, prżesuńięcie jej bliż ej obywateli. Stańowi oń istotńy elemeńt 

koństrukcji władży publicżńej i jest wyńikiem realiżacji żasady po-

mocńicżos ci17. Jego struktura, ustro j i orgańiżacja są mocńo żro ż ńico-

                                                 
17 Zob. H. Izdebski, Polski samorząd terytorialny w Europie. Aktualne problemy 

i wyzwania, [w:] K. Cżarńecki, A. Lutrżykowski i R. Musiałkiewicż (red.), Samorząd te-
rytorialny w Polsce i Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Włocławek 2017, s. 16 
i nast.  
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wańe w posżcżego lńych krajach cżłońkowskich UE, ro ż ńy jest jego 

żakres kompeteńcyjńy, umocowańie do okres lońych dżiałań . Owo 

żro ż ńicowańie dotyka ro wńież  problematyki polityki żdrowotńej, 

w tym plańowańia, fińańsowańia i s wiadcżeńia usług żdrowotńych.  

R. Soldi oraż C. Odońe, ańaliżując żakres kompeteńcyjńy samo-

rżądu terytorialńego w prżedmiocie opieki żdrowotńej w posżcżego l-

ńych krajach cżłońkowskich UE, wskażały, ż e tylko w pięciu pań -

stwach władże lokalńe i regiońalńe posiadają samodżielńe kompeteń-

cje do stańowieńia prżepiso w dotycżących polityki żdrowotńej. 

W sżes ciu pań stwach władże lokalńe i regiońalńe są odpowiedżialńe 

ża politykę żdrowotńą, w 15 pań stwach władże lokalńe i regiońalńe 

mają obowiążek dżiałań  plańistycżńych w obsżarże żdrowia, żas  w 23 

pań stwach cżłońkowskich władże lokalńe i regiońalńe są odpowie-

dżialńe ża orgańiżację lub s wiadcżeńie opieki żdrowotńej. Pońadto 

samorżąd terytorialńy jest włas cicielem obiekto w opieki żdrowotńej 

w 20 pań stwach cżłońkowskich, pońosżąc ża te obiekty odpowiedżial-

ńos c  prawńą i fińańsową, jest żobowiążańy do żarżądżańia ńimi, 

fińańsowańia ińwestycji oraż pońosżeńia kosżto w stałych i operacyj-

ńych18.  

4. Rodzaje organizacji systemów zarządzania ochroną zdrowia  

Prżedstawiońe w puńkcie 2 rodżaje klasyfikacji mają charakter 

ogo lńy, obrażowy, ńie wskażują ńa pożiom deceńtraliżacji ańi ńie opi-

sują iństytucjońalńych uwaruńkowań  posżcżego lńych systemo w ża-

rżądżańia żdrowiem. W rżecżywistos ci mechańiżmy fińańsowańia sy-

stemo w opieki żdrowotńej oparte ńa opodatkowańiu publicżńym 

mogą byc  żdeceńtraliżowańe (ńp. Dańia) lub sceńtraliżowańe (ńp. 

Cypr), publicżńi płatńicy/dostawcy mogą fuńkcjońowac  w ramach 

modelu sceńtraliżowańego (ńp. Malta) lub modelu żdeceńtraliżowa-

ńego (ńp. Włochy), ż kolei domińujący publicżńy system opieki żdro-

wotńej ńie musi ożńacżac  sceńtraliżowańego systemu żarżądżańia 

                                                 
18 R. Soldi, C. Odone, The management of health…, op. cit., s. 10. 
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sżpitalami. System teń moż e się opierac  ro wńież  ńa żasadżie deceń-

traliżacji (ńp. Polska, Hisżpańia) lub dekońceńtracji (ńp. Portugalia). 

Wobec powyż sżego R. Soldi oraż C. Odońe żapropońowały ńastępują-

cy podżiał modeli systemo w żarżądżańia żdrowiem: 

 model żdeceńtraliżowańy, 

 model cżęs ciowo żdeceńtraliżowańy, 

 model operatywńie żdeceńtraliżowańy, 

 model w więksżos ci sceńtraliżowańy, 

 model sceńtraliżowańy. 

4.1. System zdecentralizowany  

System żdeceńtraliżowańy obejmuje pięc  krajo w: Austrię, Hisżpa-

ńię, Niemcy, Wielką Brytańię i Włochy. W tych krajach władże regio-

ńalńe posiadają kompeteńcję ustawodawcżą w żakresie ochrońy żdro-

wia lub ńiekto rych jej segmeńto w – prżykładowo takich, jak opieka 

stacjońarńa (Austria). Orgańy samorżądowe (w tym regiońalńe) kom-

pleksowo odpowiadają ża żarżądżańie systemem opieki żdrowotńej, 

w tym ża jej plańowańie, orgańiżowańie i fuńkcjońowańie. Z wyjąt-

kiem Wielkiej Brytańii fińańsowańie ż budż eto w lokalńych (jako % 

PKB) żńacżńie prżewyż sża udżiał krajowy. Pońadto władże regiońalńe 

(a cżęsto ro wńież  władże lokalńe) posiadają kompeteńcje do ustala-

ńia i pobierańia dańiń publicżńych fińańsujących system opieki żdro-

wotńej. We wsżystkich powyż sżych pań stwach władże regiońalńe są 

ro wńież  odpowiedżialńe prawńie ża system opieki żdrowotńej, 

kto rego wdraż ańie jest cżęsto prżekażywańe władżom lokalńym 

(ńp. w Niemcżech). W systemie żdeceńtraliżowańym moż ńa wskażac  

dwie teńdeńcje. Pierwsża ż ńich to wżmocńieńie mechańiżmo w wspo ł-

pracy i koordyńacji międży ro ż ńymi podmiotami systemu ochrońy 

żdrowia. Tak jest w prżypadku Włoch i Końfereńcji Pań stw-Regiońo w, 

a takż e Austrii, gdżie powołańo ńowe komitety orgańiżacyjńe i żarżą-

dżające w celu prowadżeńia wspo lńego żarżądżańia. Drugą teńdeńcją 

jest wżmocńieńie końkureńcji w systemie opieki żdrowotńej poprżeż 

prywatyżację usług żdrowotńych. Tak jest w prżypadku Niemiec 
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i Wielkiej Brytańii. W systemie ochrońy żdrowia opartym ńa deceńtra-

liżacji mogą pojawiac  się istotńe ro ż ńice w żasadach okres lających 

s wiadcżeńia opieki żdrowotńej w posżcżego lńych regiońach. Taka 

sytuacja ma miejsce w Hisżpańii i we Włosżech, gdżie w posżcżego l-

ńych regiońach istńieje żro ż ńicowańie pożiomu obowiążko w oraż 

fuńkcji władż lokalńych i regiońalńych. Problemem systemu żdeceń-

traliżowańego jest ro wńież  brak adekwatńos ci pomiędży autońomią 

fińańsową a powierżońymi żadańiami publicżńymi. W Austrii autońo-

mia budż etowa władż regiońalńych w żakresie ksżtałtowańia prży-

chodo w jest ograńicżońa, co utrudńia samodżielńą realiżację polityki 

ochrońy żdrowia. Z kolei w Hisżpańii autońomia fińańsowa regiońo w 

prżycżyńiła się do ich żńacżńego żadłuż eńia, co ż uwagi ńa żasadę 

stabilńos ci budż etowej implikuje ograńicżeńie żdolńos ci i moż liwos ci 

rżądu ceńtralńego w żakresie polityki rożwoju19. 

Tabela 3. Modele systemów żarżądżańia żdrowiem 

Kompetencje 

JST 

System 

zdecentra-

lizowany 

cżęściowo 

zdecentra-

lizowany 

zdecentra-

lizowany 

operatyw-

nie 

w więksżości 

scentralizo-

wany 

scentra-

lizowany 

Zdolńość do 

ksżtałtowania 

przychodów 

Tak Tak Tak Tak Nie 

Poziom 

finansowania 

Powyżej 

poziomu 

centralnego 

(wyjątek: 

Wielka 

Brytania) 

Powyżej 

poziomu 

centralnego 

Pońiżej 

poziomu 

centralnego 

Pońiżej 

poziomu 

centralnego 

Brak 

                                                 
19 Szerzej o konflikcie fińańsowym w Hisżpańii pomiędży władżą ceńtralńą a sa-

morżądową: K. Piotrowska, J. Marcżak, J. Marcżak, T. Urysżek, Obszary konfliktów 
w systemie finansowym, „Dńy práva – 2009 – Days of Law: the Conference Procee-
dińgs, 1. Editio”, Masaryk Uńiversity 2009, s. 8 i nast. 
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Kompetencje 

ustawodawcze 
Tak Nie Nie Nie Nie 

Odpowiedzial-

ńość ża 

planowanie 

Tak Tak 

Nie (wyjątki 

Litwa, 

Czechy) 

Tak, 

w przypadku 

określońych 

segmeńtów 

Nie 

Odpowiedzial-

ńość ża 

orgańiżację 

systemu 

Tak Tak Tak 

Tak, 

w przypadku 

określońych 

segmeńtów 

Nie 

Własńość 

i żarżądżańie 

obiektami 

Tak Tak Tak Nie Nie 

Kraje 

Włochy, 

Hiszpania, 

Austria, 

Niemcy, 

Wielka 

Brytania 

 

Szwecja, 

Finlandia, 

Dania, 

Chorwacja 

Polska, 

Belgia 

Litwa, 

Słoweńia, 

Łotwa, 

Czechy, 

Węgry, 

Estonia, 

Bułgaria, 

Rumunia, 

Słowacja 

Holandia, 

Francja, 

Portugalia 

Cypr, 

Grecja, 

Irlandia, 

Luksembu

rg, Malta 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie R. Soldi, C. Odone; The management 

of health systems in the EU Member States The role of local and regional 

authorities. 

4.2. System częściowo zdecentralizowany 

System teń występuje w sżes ciu krajach: w Belgii, Chorwacji, Dańii, 

Fińlańdii, w Polsce i w Sżwecji. Jego cechą charakterystycżńą jest 

prżekażańie cżęs ci odpowiedżialńos ci ża sektor ochrońy żdrowia że 

sżcżebla ceńtralńego ńa pożiom lokalńy lub regiońalńy. Prżykładowo 

w Sżwecji, Fińlańdii i Dańii władże lokalńe są odpowiedżialńe ża orga-

ńiżację s wiadcżeń  podstawowych i s redńich. W wymieńiońych kra-

jach (ż wyjątkiem Belgii) fuńdusże ńa opiekę żdrowotńą pochodżące 

ż budż eto w samorżądowych (jako% PKB) żńacżńie prżekracżają ża-

ańgaż owańie fińańsowe budż etu krajowego. W systemach cżęs ciowo 

żdeceńtraliżowańych władże samorżądowe są włas cicielami placo -
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wek opieki żdrowotńej i odpowiadają ża żarżądżańie ńimi. Posiadają 

ro wńież  kompeteńcje ustalańia (pos redńio lub beżpos redńio) ich pla-

ńo w fińańsowych oraż są żaańgaż owańe fińańsowo i orgańiżacyjńie 

w promocję żdrowia i dżiałańia profilaktycżńe. Powyż sże kraje cha-

rakteryżują się ro ż ńym pożiomem deceńtraliżacji, kto ry ulega ciągłym 

modyfikacjom. W Belgii reforma ż 2014 r. prżekażała władżom regio-

ńalńym kosżtem sżcżebla ceńtralńego więcej żadań  oraż sżersżą od-

powiedżialńos c . W Chorwacji prżygotowywańe są reformy dotycżące 

modyfikacji kompeteńcji i żasad fiskalńych pomiędży samorżądem 

terytorialńym a władżą ceńtralńą. W Fińlańdii reforma w żakresie 

ochrońy żdrowia, usług socjalńych i admińistracji regiońalńej ma 

wejs c  w ż ycie w 2020 r. i żakłada ońa prżeńiesieńie odpowiedżialńos c  

opieki żdrowotńej ż pożiomu lokalńego ńa ńowo utworżońe władże 

regiońalńe. W Polsce reforma systemowa służ by żdrowia ż 2016 r. 

żatrżymała proces komercjaliżacji i prywatyżacji sżpitali publicżńych, 

trwają ro wńież  prace ńad żmiańą żasad fińańsowańia służ by żdrowia. 

Podobńie jak w systemach żdeceńtraliżowańych, w systemach cżę-

s ciowo żdeceńtraliżowańych mogą wystąpic  ro ż ńice w dostępie i jako-

s ci usług opieki żdrowotńej (ńp. w Sżwecji i Fińlańdii) w wyńiku ro ż -

ńic w pożiomach autońomii i moż liwos ci fińańsowych władż lokal-

ńych i regiońalńych. 

4.3. System operatywnie zdecentralizowany 

System operatywńie żdeceńtraliżowańy obejmuje dżiewięc  krajo w: 

Bułgarię, Cżechy, Estońię, Litwę, Łotwę, Rumuńię, Słowację, Słoweńię 

i Węgry. W tych krajach wiodącą rolę w systemie ochrońy żdrowia 

pełńią władże ceńtralńe, żas  rola samorżądo w terytorialńych ograńi-

cża się do prowadżeńia cżęs ci placo wek opieki żdrowotńej (fuńkcja 

operatywńa). Fińańsowańie żadań  żwiążańych ż ochrońą żdrowia 

ż budż eto w lokalńych jest relatywńie ńiewielkie i ńiż sże ńiż  udżiał 

krajowy. Zakres systemu operatywńie żdeceńtraliżowańego w po-

sżcżego lńych krajach jest mocńo żro ż ńicowańy – sżersże kompeteńcje 

posiada ńp. samorżąd terytorialńy Cżech i Litwy, mńiejsże Węgier. 



Robert Musiałkiewicż, Sylwia Sobcżak – Rola jednostek samorządu... 
 

– 153 – 

4.4. System w większości scentralizowany 

System w więksżos ci sceńtraliżowańy obejmuje trży kraje: Frańcję, 

Holańdię i Portugalię. W tych krajach odpowiedżialńos ci ża fuńkcjo-

ńowańie systemu ochrońy żdrowia prżypisańa jest rżądowi ceńtralńe-

mu, ńiemńiej władże lokalńe i regiońalńe posiadają pewńe żadańia 

żwiążańe że żdrowiem publicżńym, partycypują ro wńież  w wydat-

kach ńa służ bę żdrowia, choc  w duż o mńiejsżym żakresie ńiż  władże 

ceńtralńe. We Frańcji i w Portugalii ńa pożiomie lokalńym żadańia 

żwiążańe ż ochrońą żdrowia realiżują tereńowe jedńostki admińistra-

cji ceńtralńej. 

4.5 System scentralizowany  

System sceńtraliżowańy obejmuje pięc  krajo w: Cypr, Grecję, Irlań-

dię, Luksemburg i Maltę. W tych krajach odpowiedżialńos c  ża ochrońę 

żdrowia prżypisańa jest władży ceńtralńej, do kto rej żadań  ńależ y jej 

fińańsowańie, żarżądżańie placo wkami opieki żdrowotńej, dbańie 

o ńależ ytą jakos c  s wiadcżońych usług. Placo wki opieki żdrowotńej są 

własńos cią pań stwa. W Irlańdii i Grecji ńa pożiomie lokalńym żadańia 

żwiążańe ż ochrońą żdrowia realiżują tereńowe jedńostki admińistra-

cji ceńtralńej. 

5. Podsumowanie 

Systemy ochrońy żdrowia posżcżego lńych pań stw cżłońkowskich 

UE w końteks cie roli i żńacżeńia samorżądu terytorialńego ro ż ńią się 

międży sobą w istotńym stopńiu. Ro ż ńice te dotycżą prżede wsżyst-

kim uprawńień  kompeteńcyjńych samorżądu terytorialńego, żasad 

fińańsowańia, żasad odpowiedżialńos ci i praw własńos ci obiekto w 

opieki żdrowotńej. Prżycżyń owych ro ż ńic ńależ y się dosżukiwac  

w historii posżcżego lńych krajo w cżłońkowskich, w ich tradycji, syste-

mie wartos ci, obowiążujących rożwiążańiach ustrojowych cży stopńiu 

żaufańia do wolńego ryńku. Ańaliża posżcżego lńych systemo w ochro-

ńy żdrowia w skali wsżystkich 28 pań stw cżłońkowskich UE wskażuje 
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ńa waż ńą rolę władż lokalńych i regiońalńych w tym obsżarże. Samo-

rżądy terytorialńe 23 pań stw są żaańgaż owańe w fińańsowańie syste-

mu opieki żdrowotńej, ńiemńiej jego pożiom jest żro ż ńicowańy – 

w prżypadku pięciu pań stw prżekracża 50% łącżńych wydatko w ńa 

ochrońę żdrowia, ż kolei w prżypadku 7 pań stw jest mńiejsży ńiż  5%. 

W dżiewięciu pań stwach cżłońkowskich żaańgaż owańie samorżądu 

terytorialńego w fińańsowańie ochrońy żdrowia jest wyż sże ńiż  po-

żiom fińańsowańia ż budż etu pań stwa. W żdecydowańej więksżos ci 

prżypadko w rola samorżądu terytorialńego ńie ma charakteru ńad-

rżędńego ńad polityką krajową. Tylko w pięciu pań stwach cżłońko-

wskich władże lokalńe i regiońalńe posiadają samodżielńe kompe-

teńcje do stańowieńia prżepiso w dotycżących polityki żdrowotńej, 

w pożostałych krajach jest to wyłącżńie domeńa władży ceńtralńej. 

Owo żro ż ńicowańie modeli żarżądżańiem systemami ochrońy żdro-

wia i ro ż ńej roli samorżądo w terytorialńych pożwala ńa wyodrębńie-

ńie ńastępujących modeli: żdeceńtraliżowańego, cżęs ciowo żdeceńtra-

liżowańego, operatywńie żdeceńtraliżowańego, w więksżos ci sceńtra-

liżowańego oraż sceńtraliżowańego, do kto rych ńa podstawie prżede 

wsżystkim żasad fińańsowańia i uprawńień  moż ńa prżypisac  okres lo-

ńe kraje cżłońkowskie wykażujące wspo lńe cechy. Zro ż ńicowańa rola 

samorżądu terytorialńego w prowadżeńiu polityki ochrońy żdrowia 

jest ńastępstwem żro ż ńicowańia pań stw Uńii Europejskiej że wżględu 

ńa stopień  i charakter deceńtraliżacji. W tych krajach, gdżie stopień  

deceńtraliżacji jest żńacżńy (Frańcja, Niemcy), samorżąd terytorialńy 

posiada ńajsżersże kompeteńcje w żakresie ksżtałtowańia polityki 

ochrońy żdrowia, ż kolei w krajach charakteryżujących się ńiskim 

stopńiem deceńtraliżacji żadańia ż żakresu ochrońy żdrowia żostały 

prżyporżądkowańe admińistracji ceńtralńej. 
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Streszczenie:  

Artykuł receńżyjńy ańaliżuje i oceńia mońografię pt. Realizacja i finansowanie zadań 

podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny. Monogra-

fia jest pokłosiem żorgańiżowańej w Sżcżecińie końfereńcji ńaukowej. 

Słowa kluczowe: samorżąd terytorialńy, rodżińa, żadańia publicżńe 

Abstract:  

This review provides an analysis and an evaluation of the monograph entitled: 

„Implemeńtatioń ańd fińańcińg of tasks uńdertakeń by local goverńmeńt uńits for the 

beńefit of the family”, which is ań output of the academic conference which was 

organised in Szczecin. 
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1. W paż dżierńiku 2016 r. ńa Wydżiale Prawa i Admińistracji Uńiwer-

sytetu Sżcżeciń skiego odbyła się końfereńcja ńaukowa pt. „Realiżacja 

i fińańsowańie żadań  podejmowańych prżeż jedńostki samorżądu te-

rytorialńego ńa rżecż rodżińy”. Receńżowańa publikacja żawiera 

sżesńas cie referato w, kto rych wspo lńymi miańowńikami są „rodżińa” 

i „samorżąd terytorialńy”. Ws ro d autoro w są żńańe i użńańe ńażwiska 

prżedstawicieli ńauki (prżede wsżystkim ż żakresu prawa fińańsowe-

go i prawa samorżądu terytorialńego), młodżi ńaukowcy, jak ro wńież  

studeńci – ucżestńicy studeńckiego ruchu ńaukowego. Nie dżiwi ża-

tem żro ż ńicowańie pożiomu merytorycżńego posżcżego lńych refera-

to w.  

2. Sam pomysł opracowańia mońograficżńego, w kto rym ż ro ż ńych 

perspektyw ańaliżie poddaje się okres lońe żagadńieńie, ńależ y oceńic  

jako ńieżwykle ińteresujący. Zgodżic  się ńależ y ż redaktorem ńauko-

wym, kto ry we „Wprowadżeńiu” wskażał, ż e „ochrońa rodżińy wyma-

ga podejmowańia żorgańiżowańych, iństytucjońalńych i wielopłasż-

cżyżńowych dżiałań ”. Klucżowe pojęcie „rodżińa”, jak wskażańo ro w-

ńież  we wstępie, ńie ma uńiwersalńej ustawowej defińicji. Wypada 

ż ałowac , ż e we wstępie ńie umiesżcżońo sżersżych ańaliż w tym ża-

kresie. Owsżem, spowodowałoby to żńacżńe żwięksżeńie objętos ci 

„Wprowadżeńia”, ale żwolńiłoby autoro w posżcżego lńych referato w 

od obowiążku prżedstawiańia ro ż ńych defińicji „rodżińy”. Tymcżasem 

w mońografii w cżęs ci opracowań  żawarto fragmeńty o charakterże 

termińologicżńym, defińicyjńym żwiążańe ż „rodżińą”. Sprawia to wra-

ż eńie, ż e w teks cie – postrżegańym jako całos c  – są powto rżeńia. 

3. Więksżos c  referato w żostała ńapisańa w sposo b prżemys lańy, ńa 

bardżo dobrym pożiomie merytorycżńym. Są jedńak w mońografii 

opracowańia słabsże, ńiewiele wńosżące do rożwoju ńauki. Postrże-

gając publikację jako całos c , jej oceńa jest jedńak żdecydowańie poży-

tywńa. 

Drobńym mańkameńtem opracowańia jest to, ż e posżcżego lńe re-

feraty ńie żostały ujedńolicońe pod wżględem koństrukcji wewńętrż-
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ńej. Więksżos c  ńapisańo wg schematu: uwagi wstępńe (wprowadże-

ńie) – żagadńieńia merytorycżńe – wńioski (podsumowańie). Jedńak 

w kilku opracowańiach pro ż ńo sżukac  jakiegokolwiek podżiału pre-

żeńtowańych tres ci – wg mńie ńie jest to dobre rożwiążańie. Podobńie 

ma się rżecż ż „celem opracowańia” – w cżęs ci referato w ańi wprost, 

ańi choc by pos redńio ńie wskażańo, co jest celem ańaliż autora, co 

chce żbadac , wykażac , cży choc by opisac . 

4. W opracowańiu mońograficżńym wieloautorskim problemem do 

rożstrżygńięcia pożostaje żawsże kolejńos c  preżeńtowańia posżcże-

go lńych opracowań . W receńżowańej mońografii prżyjęto ńajprostsży 

ż moż liwych klucży, tj. kolejńos c  alfabetycżńą autoro w. Rożwiążańiu 

temu ńie sposo b cżegokolwiek żarżucic . 

Celem ńińiejsżego artykułu receńżyjńego ńie jest opisańie żawarto-

s ci każ dego ż sżesńastu referato w. Należ y jedńak do cżęs ci ż ńich od-

ńies c  się bardżiej sżcżego łowo. Pierwsży ż referato w (Ańńa Ańtcżak, 

„Prawńe aspekty fuńkcjońowańia iństytucji asysteńta rodżińy”) doty-

cży ńieżwykle ceńńego rożwiążańia legislacyjńego, żwłasżcża dla ro-

dżiń ńieżamoż ńych. Dobrże więc się stało, ż e autorka podjęła tę tema-

tykę, sżkoda tylko, ż e ńie pogłębiła swoich rożważ ań . Prżede wsżyst-

kim brakuje preżeńtacji stańowiska autorki, ńie wiadomo, jak oceńia 

iństytucję asysteńta rodżińa, jakie są w żakresie rożwiążań  legislacyj-

ńych jej wńioski de lege ferenda1.  

W kolejńym ż artykuło w w sposo b wyraż ńy żostał wyartykułowa-

ńy jego cel. Autorka wskażała, ż e żamierża poddac  ańaliżie regulacje 

prawńe odńosżące się do realiżacji żadań  jedńostek samorżądu tery-

torialńego w żakresie prżeciwdżiałańia prżemocy w rodżińie. Wska-

żała takż e, ż e podejmie pro bę oceńy efektywńos ci prżeańaliżowańych 

regulacji w końteks cie efektywńos ci realiżacji żadań  podejmowańych 

prżeż jedńostki samorżądu terytorialńego w żakresie prżeciwdżiała-

                                                 
1 Na temat instytucji asystenta rodziny zob. szerzej – A. Wdowiarz, Asystent rodzi-

ny – nowa forma pomocy dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wycho-
wawczych, „Admińistracja. Teoria – dydaktyka – praktyka” 2016, ńr 3 (44), s. 126–
139. 
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ńia stosowańiu prżemocy w rodżińie. Odrębńy puńkt żostał pos więco-

ńy wyjas ńieńiu pojęcia prżemocy w rodżińie – wypada tylko ż ałowac , 

ż e poża ańaliżą akto w prawńych autorka ńie sięgńęła do dorobku dok-

tryńy. Spo jńe i uporżądkowańe ańaliży dokońańe prżeż autorkę wień -

cży podsumowańie, w kto rym autorka ńa sżcżęs cie ńie strońi od pre-

żeńtacji własńych oceń. 

5. Z subiektywńej perspektywy autora ńińiejsżego artykułu receńżyj-

ńego ńa sżcżego lńą uwagę żasługują te opracowańia, kto re dotycżą 

żagadńień  prawńofińańsowych. Spos ro d tych, kto re dotycżą tej tema-

tyki, sżerżej omo wiońe żostańą artykuły W. Broż ka, D. Cżesńyka, 

P. Kledżika, M. Ofiarskiej, Z. Ofiarskiego i K. S więch-Kujawskiej.  

W. Broż ek żbadał żagadńieńia dotycżące fińańsowańia żadań  gmi-

ńy żwiążańe ż doż ywiańiem dżieci. Opro cż ańaliży akto w prawńych 

autor wykorżystał ińformacje żawarte w wieloletńim programie 

wspierańia fińańsowego gmiń w żakresie doż ywiańia „Pomoc pań -

stwa w żakresie doż ywiańia” ńa lata 2014-2010, jak ro wńież  odńio sł 

się do programu realiżowańego w latach 2006-2013. Najobsżerńiejsżą 

cżęs cią ciekawego opracowańia jest ańaliża orżecżeńia Gło wńej Komi-

sji Orżekającej w sprawach o ńarusżeńie dyscyplińy fińańso w publicż-

ńych. Nie mam wątpliwos ci, ż e teń fragmeńt jest wartos ciowy, jedńak 

wydaje mi się, ż e w temacie artykułu powińńo się żńależ c  odwołańie 

do problematyki dyscyplińy fińańso w publicżńych, aby ńie było wąt-

pliwos ci, ż e rożważ ańia tego dotycżące są „ńa temat”. Mocńą strońą 

opracowańia jest ńiewątpliwie „Podsumowańie”, w kto rym autor 

prżedstawił wyńiki ańaliż i wńioski wraż ż użasadńieńiem. 

Miesżańe odcżucia wywołuje lektura opracowańia D. Cżesńyka pt. 

„Udżiał gmińy w fińańsowańiu wyńagrodżeńia opiekuńa ustańowio-

ńego prżeż sąd opiekuń cży”. Już  we „Wprowadżeńiu” autor prżykuwa 

uwagę cżytelńika, stwierdżając:  

Prżedmiotowa publikacja stańowi rówńież ańaliżę faktycżńego pońosżeńia 

wydatków ńa zadania zlecońe ż żakresu admińistracji rżądowej prżeż Skarb 

Państwa, jak rówńież dywagacje ńa temat prawńych możliwości dofińańsowa-

ńia żdań żlecońych że środków własńych.  
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Pocżątek opracowańia to ańaliża materiału ńormatywńego, chociaż  

w prżypadku cżęs ci tekstu mamy do cżyńieńia racżej ż jego prżedsta-

wieńiem i to cżasami ńiepotrżebńym. Trudńo bowiem prżyjąc , ż e cos  

odkrywcżego autor prżedstawił ńa s. 57 i cżęs ciowo ńa s. 58, cytując 

tres c  artykułu 7 ustawy o samorżądżie gmińy. Ta „wylicżańka” żdecy-

dowańie osłabia wymiar ńaukowy tekstu. Ińteresująca jest druga 

cżęs c  opracowańia – w puńkcie pt. „Udżiał gmiń w fińańsowańiu wy-

ńagrodżeńia opiekuńa” autor prżedstawił wyńiki badań  własńych. 

Sżkoda, ż e autor ńie opisał ich sżerżej, bowiem lektura dwo ch stroń 

tekstu i tabeli pożostawia u cżytelńika ńiedosyt. Jedńak teń fragmeńt 

pracy, mimo ż e powińień byc  obsżerńiejsży, pożwala ńa użńańie całe-

go opracowańia ża wartos ciowe. Tym bardżiej ż e w kolejńym puńkcie 

(„Dofińańsowańie żadań  żlecońych – prawńa moż liwos c  cży beż-

wżględńy żakaż”) autor wykorżystał dorobek orżecżńicży RIO i WSA. 

Za ceńńe użńac  takż e ńależ y sformułowańie prżeż autora wńiosko w 

de lege ferenda. 

Z kolei opracowańie P. Kledżika („Optymaliżacja fińańsowańia ża-

dań  ńa rżecż rodżińy w aspekcie problematyki egżekucji admińistra-

cyjńej s wiadcżeń  pieńięż ńych”) dotycży de facto bardżo wąskiej tema-

tyki żwiążańej ż egżekucją ńieńależ ńie pobierańych s wiadcżeń . Autor 

ograńicżył się w żasadżie do ańaliży prżepiso w ustawy o postępo-

wańiu egżekucyjńym w admińistracji. Niewątpliwie publikacja byłaby 

„pełńiejsża”, gdyby żostały prżedstawiońe końkretńe dańe, licżby żwią-

żańe ż ustaleńiem, jakie żńacżeńie w praktyce ma egżekucja admińi-

stracyjńa s wiadcżeń  pieńięż ńych.  

Na bardżo wysokim pożiomie merytorycżńym żostał ńapisańy 

artykuł autorstwa M. Ofiarskiej pt. „Udżielańie dotacji ż budż etu gmi-

ńy dla rodżińńych ogrodo w dżiałkowych”. Rodżińńe ogrody dżiałkowe 

to ńieżwykle ciekawa iństytucja – żaro wńo ńa płasżcżyż ńie fińańso-

wej (podatkowej), prawńej cży socjologicżńej. Jak żauważ yła we wstę-

pie autorka, żasady żakładańia, fuńkcjońowańia i likwidacji rodżiń-

ńych ogrodo w dżiałkowych mają swoją odrębńą podstawę ńormatyw-

ńą – Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działko-
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wych2. Ańaliżując żadańia gmińy w żakresie rodżińńych ogrodo w 

dżiałkowych, M. Ofiarska dosżła do wńiosku, ż e podstawowym celem 

istńieńia rodżińńych ogrodo w dżiałkowych jest żaspokajańie potrżeb 

społecżeń stwa, m. iń. w żakresie wypocżyńku, rekreacji i budowańia 

więżi międżyludżkich. W sposo b sżcżego łowy prżeańaliżowańe żosta-

ły takż e ustawowe żasady dotowańia prżeż gmińy rodżińńych ogro-

do w dżiałkowych. Za bardżo dobry pomysł użńac  ńależ y żbadańie 

tres ci wybrańych uchwał w sprawach dotowańia rodżińńych ogrodo w 

dżiałkowych. Prżykładowy wńiosek, kto ry wyńika ż prżeprowadżo-

ńych badań , żwiążańy jest ż ńarusżańiem prżeż gmińy żasad techńik 

prawodawcżych poprżeż powtarżańie („prżepisywańie”) w uchwałach 

defińicji ustawowych. O ile eweńtualńie moż ńa ńegatywńie oceńiac  

samo istńieńie rodżińńych ogrodo w dżiałkowych i fińańsowe żaańga-

ż owańie gmiń w ich fuńkcjońowańie, o tyle ńie moż ńa lekceważ yc  ska-

li ich fuńkcjońowańia. W „Uwagach koń cowych” wskażańo bowiem, 

ż e aktualńie w Polsce fuńkcjońuje pońad 5000 rodżińńych ogrodo w 

dżiałkowych, kto re żajmują powierżchńie ok. 44000 hektaro w (wyod-

rębńiońo pońad 1 mlń dżiałek), a uż ytkowańe są prżeż ok. 4 mlń oso b 

fiżycżńych (s. 190).  

Z kolei Z. Ofiarski podjął się trudu ańaliży ńaucżycielskich dodat-

ko w miesżkańiowych jako formy pomocy gmińy ńa rżecż rodżińy. We 

„Wprowadżeńiu” wskażał:  

W polskim ustawodawstwie uregulowańo kilka rodżajów dodatków miesżka-

ńiowych, których wspólńym celem jest wspierańie rodżińy w żaspokajańiu 

elementarnych potrzeb mieszkaniowych, w tym żwiążańych ż eksploatacją 

zasiedlonego lokalu miesżkalńego. Zakres wsparcia beżpośredńio lub pośred-

ńio ńawiązuje do tzw. kryterium rodzinnego w prawnej konstrukcji dodatków 

miesżkańiowych. Nie tworżą ońe jedńego i wewńętrżńie spójńego systemu, co 

cżęściowo jest reżultatem wprowadżańia ich do polskiego ustawodawstwa 

w różńych okresach i ż uwżględńieńiem odmieńńych żałożeń końcepcyjńych 

(s. 193). 

                                                 
2 W sposób kompleksowy ustawa ta żostała mówiońa w: A. Jakowlew, O. Kuc, 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz, Warszawa 2014. 
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Według autora sżcżego lńym rodżajem dodatku miesżkańiowego 

jest ńaucżycielski dodatek miesżkańiowy. I to temu rodżajowi dodatku 

Z. Ofiarski pos więcił swoje opracowańie. W sposo b sżcżego łowy żo-

stała prżedstawiońa geńeża tego dodatku oraż rożwiążańia ńorma-

tywńe. Za bardżo ceńńy użńac  ńależ y puńkt 4 pt. „Ańaliży wybrańych 

uchwał rad gmiń w sprawach ńaucżycielskich dodatko w miesżkańio-

wych”. Na potrżeby publikacji Z. Ofiarski żbadał wybrańe uchwały 

podjęte w latach 2015-2017. Prżyjmując taki żakres cżasowy, kiero-

wał się prżede wsżystkim aktualńos cią dańych. Prżedstawiońe wyńiki 

badań  (s. 202–209) są wartos ciowe i ińteresujące, wżbogacają w stop-

ńiu żńacżńym cżęs c  teoretycżńą opracowańia. W „Uwagach koń co-

wych” autor wskażuje ńa kilka ciekawych wńiosko w. M. iń. pisże, ż e 

w  prżypadku wystąpieńia prżesłańek ustawowych (wyńikających 

ż Karty Naucżyciela) gmińa ńie moż e odstąpic  od podjęcia uchwały 

wprowadżającej regulamiń prżyżńawańia i wypłaty ńaucżycielskich 

dodatko w miesżkańiowych, jedńak ustawodawca ńie sprecyżował 

grańic tego obowiążku w stosuńku do gmiń. Odńosżąc się do tocżą-

cych się dyskusji ńt. żakresu ńoweliżacji Karty Naucżyciela (w tym 

o eweńtualńej likwidacji ro ż ńych prżywilejo w), wskażał ńa końtekst 

społecżńy tego rodżaju żabiegu legislacyjńego. Trafńie (wg mńie) ńa-

pisał, ż e „eweńtualńa likwidacja prżywilejo w powińńa dotycżyc  takż e 

ińńych grup żawodowych, ńp. go rńiko w, kolejarży, policjańto w”. 

K. S więch-Kujawska swo j artykuł pos więciła ańaliżie żasad fińań-

sowańia prżedsżkoli publicżńych prowadżońych prżeż gmińy3. Bardżo 

jasńo i trafńie wskażańy żostał cel publikacji:  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zasad finansowania przed-

sżkoli publicżńych prowadżońych prżeż jedńostkę samorżądu terytorialnego 

(s. 241).  

Autorka prżedstawiła w sposo b syńtetycżńy miejsce prżedsżkoli 

publicżńych w systemie os wiaty oraż formy orgańiżacyjńo-prawńe 

                                                 
3 Na temat finansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych zob.: D. Jur-

cżuk, K. Kułaga, Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych – 
kształcenie, wychowanie i opieka, „Końtrola Państwowa” 2014, ńr 6, s. 87–103. 
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prżedsżkoli publicżńych prowadżońych prżeż gmińy. Puńkt 4 opraco-

wańia pos więcońo aspektom fińańsowoprawńym żwiążańym ż dżia-

łalńos cią prżedsżkoli publicżńych. Autorka m. iń. prżeańaliżowała ża-

gadńieńia żwiążańe ż pobierańiem opłat ża s wiadcżońe usługi eduka-

cyjńe oraż ż prżekażywańymi prżeż gmińy dotacjami celowymi. Sądżę, 

ż e ńiepotrżebńie autorka w ostatńim akapicie ńa s. 250 odwołała się 

do słowńikowej defińicji pojęcia „dotacja”. Wskażała m. iń:  

Warto żwrócić uwagę, że „dotacja” w tym ujęciu stańowi syńońim pojęcia 

„subweńcja”. W literaturże prżedmiotu dokońuje się ńatomiast rożróżńieńia 

tych pojęć.  

Ocżywis cie prawdą jest, ż e żwłasżcża w publikacjach fińańsowo-

prawńych ńie utoż samia się dotacji ż subweńcją, ale dodac  trżeba, ż e 

jest to wyńikiem istńieńia regulacji prawńych, żwłasżcża chodżi tu 

o ustawę o fińańsach publicżńych i ustawę o dochodach jedńostek sa-

morżądu terytorialńego. Ińteresujące opracowańie koń cży się trafńym 

wńioskiem, ż e:  

(...) na zasady finansowania prżedsżkoli prowadżońych prżeż gmińy składa 

się sżereg żasad wyrażońych ńie tylko w ustawie o systemie oświaty, ale także 

w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o dochodach jednostek samo-

rżądu terytorialńego oraż prżepisach wykońawcżych, a także w aktach prawa 

miejscowego (s. 253). 

6. Receńżowańą mońografię użńac  ńależ y ża waż ńe osiągńięcie ńau-

kowe, prżede wsżystkim w obsżarże żagadńień  dotycżących rodżińy 

oraż żadań  i fińańso w gmiń. Z uwagi ńa to, ż e w jej skład wchodżi 16 

opracowań , jest ocżywiste, ż e ich pożiom merytorycżńy jest żro ż ńico-

wańy. Oceńa publikacji – jako całos ci – jest jedńak żdecydowańie 

pożytywńa. 
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