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INSTYTUCJA ZAPRZECZENIA  
OJCOSTWA – MIĘDZY TEORIĄ  

A PRAKTYKĄ W PRAWIE POLSKIM

THE INSTITUTION OF DENIAL OF PATERNITY –  
THEORY VERSUS PRACTICE IN POLISH LAW

Katarzyna Daniel  *

ABSTRACT
The writing of this article was undertaken due to cases of denying paternity 
that the author had come across in her previous work in a law firm. The 
time for a man to bring an action to deny paternity or to determine the 
ineffectiveness of paternity recognition is extremely short and amounts to 
6 months. In addition, after its expiry, the only option from the father’s per-
spective is to bring an action by the prosecutor, who de facto does not have 
to accede to the man’s request and may refuse this action. However, in none 
of these cases is the determination of the biological bond between father 
and child yet determined. If the child’s mother consents to DNA tests that 
explicitly exclude paternity, the courts issue judgments in accordance with 
the demands of the man considered to be the father, but if there is no such 
consent, the situation gets complicated. The author undertook an analy-
sis of cases in which mothers or minors from the age of 13 do not agree to 
biological tests. This makes it very difficult to deny paternity, and in many 
cases makes it impossible for men to assert their rights.

*  Mgr Katarzyna Daniel, Uniwersytet Opolski; correspondence address: Instytut Poli-
tologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, Poland; katarzyna.
daniel@interia.pl
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Tribunal, the European Court of Human Rights

ABSTRAKT
Artykuł powstał z uwagi na przypadki spraw o zaprzeczenie ojcostwa,  
z jakimi autorka miała styczność w dotychczasowej pracy w kancelarii 
prawnej. Czas na wytoczenie przez mężczyznę powództwa o zaprzecze-
nie ojcostwa lub o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest krótki  
i wynosi 6 miesięcy. Ponadto po jego upłynięciu jedyną możliwością z per-
spektywy ojca jest wytoczenie powództwa przez prokuratora, który de facto 
nie musi się przychylić do wniosku mężczyzny i może odmówić tej czynno-
ści. Jednak w żadnym z tych przypadków ustalenie więzów biologicznych 
między ojcem a dzieckiem nie jest jeszcze przesądzone. Jeśli matka dziecka 
wyraża zgodę na badania DNA, które jednoznacznie wykluczają ojcostwo, 
sądy wydają wyroki zgodne z żądaniami mężczyzny uznawanego dotych-
czas za ojca, natomiast jeśli takiej zgody nie ma, sytuacja się komplikuje. 
Autorka podjęła się analizy spraw, w których matki lub małoletni w wieku 
od 13 lat nie wyrażają zgody na badania biologiczne. Znacznie utrudnia to 
zaprzeczenie ojcostwa, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwia docho-
dzenie przez mężczyzn swych praw.

SŁOWA KLUCZOWE
zaprzeczenie ojcostwa, prawo rodzinne, orzecznictwo polskie, Trybunał 
Konstytucyjny, Europejski Trybunał Praw Człowieka

WPROWADZENIE
Domniemywa się, że dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa bądź 
przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia pochodzi od 
męża matki 1. W przypadku, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni 
od ustania/unieważnienia małżeństwa, a po zawarciu przez matkę dru-
giego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża 2. 
Oba wskazane domniemania prawne mogą być obalone jedynie wskutek 

1  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2019 poz. 303), 
art. 62 § 1 (Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej: k.r.o.); M. Domański, Komentarz do 
art. 62 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające 
KRO, t. 5, K. Osajda (red.), Warszawa 2017, s. 929–943.

2  K.r.o., art. 62 § 2; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
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powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 3. Przepisy przewidują jeszcze domnie-
manie, zgodnie z którym za ojca dziecka uważany jest mężczyzna obcujący 
z matką dziecka nie dawniej niż w trzysetnym i nie później niż w sto osiem-
dziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka bądź dawca komórki 
rozrodczej (jeśli dziecko urodziło się w wyniku dawstwa, w procedurze 
medycznie wspomaganej prokreacji)4. Domniemanie to można jednak 
obalić, jeśli okaże się, że we wskazanym okresie matka obcowała również 
z innym mężczyzną, oraz gdy z okoliczności wynika, że jego ojcostwo jest 
bardziej prawdopodobne 5.

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA W PRAWIE POLSKIM – ASPEKT 
TEORETYCZNY
Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić mąż matki w termi-
nie 6 miesięcy, od kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez małżonkę, 
lecz nie później niż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko6. W przy-
padku całkowitego ubezwłasnowolnienia męża matki z powodu choroby 
psychicznej (lub zaburzeń psychicznych innego rodzaju), na które zapadł 
w ciągu terminu do wytoczenia powództwa, w jego imieniu powództwo 
wytoczyć może przedstawiciel ustawowy. Wówczas termin do wytoczenia 
powództwa wynosi 6 miesięcy, liczonych od ustanowienia przedstawiciela 
ustawowego, chyba że przedstawiciel dowiedział się o urodzeniu dziecka 
później – wtedy termin wyznacza się od daty powzięcia przez przedstawiciela 
takiej wiadomości7. W sytuacji, gdy choroba psychiczna bądź inne zabu-
rzenia nie stanowią podstawy do ubezwłasnowolnienia całkowitego męża 
matki, może on wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 
6 miesięcy od ustania choroby lub – gdy o urodzeniu dziecka dowiedział się 
później – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym powziął taką wiadomość8. 
Mąż matki wytacza powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko matce 

3  K.r.o., art. 62 § 3; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
4  K.r.o., art. 85 § 1; K. Gromek, Komentarz do art. 85 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuń-

czy. Komentarz, K. Gromek (red.), wyd. 6, Warszawa 2018, s. 708–788.
5  K.r.o., art. 85 § 2; K. Gromek, Komentarz…, op. cit.
6  K.r.o., art. 63; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
7  K.r.o., art. 64 § 1; K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 64 k.r.o., [w:] K. Pietrzykow-

ski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2018,  
s. 602-753.

8  K.r.o., art. 65; K. Pietrzykowski, Komentarz…, op. cit.
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i dziecku, a w przypadku śmierci matki – przeciwko dziecku9. Zaprzecze-
nie ojcostwa jest możliwe poprzez wykazanie, iż mąż matki nie jest ojcem 
dziecka10. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest jednak dopuszczalne, jeśli dziecko 
urodziło się w następstwie procedury wspomaganej medycznie prokreacji, 
a mąż matki wyraził na nią zgodę11. 

Kolejną osobą mogącą wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
jest matka, która ma taką możliwość jedynie w ciągu 6 miesięcy od urodze-
nia dziecka12. Powództwo wytacza przeciwko mężowi oraz dziecku, a gdy 
mąż nie żyje – przeciwko dziecku13. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
męża swej matki może wytoczyć również dziecko. Uprawnienie to nabywa  
z chwilą osiągnięcia pełnoletności, lecz zgodnie z art. 70 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego nie może wytoczyć powództwa później niż w ciągu 3 lat od 
osiągnięcia pełnoletności14. Z dniem 19 maja 2018 roku przepis dotyczący 
3-letniego terminu na wytoczenie powództwa od ukończenia 18 lat utracił 
moc w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 
roku (sygn. akt SK 18/17). Dziecko wytacza powództwo przeciwko matce oraz 
jej mężowi, w przypadku śmierci matki – przeciwko jej mężowi, a gdy mąż 
matki zmarł – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy15.

BEZSKUTECZNOŚĆ UZNANIA OJCOSTWA
Mężczyzna, który uprzednio uznał ojcostwo, ma możliwość wytoczenia 
powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie 6 miesięcy, od 
kiedy powziął informację, że dziecko nie pochodzi od niego16. Mężczyzna, 
który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczno-
ści jego uznania przeciwko matce i dziecku, a jeśli matka nie żyje – przeciwko 
dziecku17. Uprawnienie takie posiada również matka dziecka, która potwier-
dziła ojcostwo. Przepisy w tym względzie stosuje się analogicznie jak  
w przypadku ojca dziecka18. Matka może wytoczyć powództwo o ustalenie 

9  K.r.o., art. 66; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
10  K.r.o., art. 67; K. Gromek, Komentarz…, op. cit.
11  K.r.o., art. 68; K. Pietrzykowski, Komentarz…, op. cit.
12  K.r.o., art. 69 § 1; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
13  K.r.o., art. 69 § 2; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
14  K.r.o., art. 70 § 1; K. Gromek, Komentarz…, op. cit.
15  K.r.o., art. 70 § 2; K. Gromek, Komentarz…, op. cit.
16  K.r.o., art. 78 § 1; K. Pietrzykowski, Komentarz…, op. cit.
17  K.r.o., art. 82 § 1; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
18  K.r.o., art. 79; K. Pietrzykowski, Komentarz…, op. cit.

Katarzyna Daniel
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bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko dziecku oraz mężczyźnie, 
który uznał ojcostwo, a jeśli mężczyzna ten nie żyje – przeciwko dziecku19. 
Ustawodawca zastosował jednak ograniczenie czasowe do wystąpienia  
z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zarówno  
w stosunku do matki dziecka, jak i mężczyzny, który uznał ojcostwo. Nie 
jest więc możliwe wytoczenie wspomnianego powództwa po osiągnięciu 
przez dziecko pełnoletności20. Podobnie jak w przypadku zaprzeczenia 
ojcostwa, również przy ustalaniu bezskuteczności uznania ojcostwa powo-
dem może być dziecko, jeśli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem21.  
Z żądaniem takim dziecko może wystąpić od dnia, w którym stanie się peł-
noletnie, lecz nie później niż trzy lata od osiągnięcia dorosłości22 (regulacja 
dotycząca zaprzeczenia przez dziecko ojcostwa, ograniczająca możliwość 
wniesienia powództwa do tego samego terminu, a więc maksymalnie trzech 
lat od osiągnięcia pełnoletności, uznana została za niezgodną z art. 30  
w związku z art. 47 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ,,w zakresie, w jakim 
określa termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża 
matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko 
o tym, że nie pochodzi od męża matki”23. Zatem ograniczenie terminu na 
wytoczenie przez dziecko powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania 
ojcostwa do trzech lat od osiągnięcia pełnoletności zapewne jest swoistą 
niekonsekwencją ustawodawcy w tym względzie). Dziecko wytacza powódz-
two zarówno przeciwko matce, jak i mężczyźnie, który uznał ojcostwo.  
W przypadku śmierci matki powództwo wytaczane jest tylko mężczyźnie, 
natomiast gdy mężczyzna ten również zmarł, powództwo wytacza się kura-
torowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy24. Ustalenie bezskuteczności 
uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka25. Ostatnią osobą, 
która może wytoczyć powództwo zarówno o zaprzeczenie ojcostwa, jak  
i o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest prokurator, lecz tylko 
wówczas, gdy wymaga tego dobro dziecka bądź ochrona interesu społecz-
nego. Prokuratora nie wiążą żadne terminy do wytoczenia powództwa, 

19  K.r.o., art. 82 § 2; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
20  K.r.o., art. 80; J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, 

s. 514.
21  K.r.o., art. 81 § 1; K. Pietrzykowski, Komentarz…, op. cit.
22  K.r.o., art. 82 § 3; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
23  Wyrok TK z dnia 19 maja 2018 r., sygn. akt SK 17/18.
24  K.r.o., art. 82 § 3; M. Domański, Komentarz…, op. cit.
25  K.r.o., art. 83 § 1; J. Ignaczewski, Kodeks…, op. cit., s. 517.

INSTYTUCJA ZAPRZECZENIA OJCOSTWA...
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jednak nie jest ono dopuszczalne po śmierci dziecka (chyba że uznanie 
dziecka nastąpiło już po jego śmierci, wówczas prokuratorowi przysługuje 
jedynie powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania)26.

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA – PRAKTYKA ORZECZNICTWA 
POLSKIEGO
Przy czynnościach prawnych pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców 
bądź jego małżonkiem żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka 
pozostającego pod władzą rodzicielską. Wówczas prawo do reprezentacji 
dziecka przyznawane jest kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuń-
czy27. Do przyjęcia ojcostwa w znaczeniu stricte prawnym nie jest konieczne, 
by mężczyzna był biologicznym ojcem dziecka. Ciężar obalenia domniema-
nia ojcostwa spoczywa więc na powodzie. Wystąpienie różnicy struktury 
serologicznej krwi stron w odniesieniu do cechy Rh nie jest podstawą do 
wykluczenia ojcostwa powoda. Badanie kwasu dezoksyrybonukleinowego 
(DNA) daje największą spośród dowodów przyrodniczych możliwość 
wykluczenia ojcostwa. Moc dowodowa badań DNA jest na tyle duża, że 
jej zakwestionowanie stanowiłoby przekroczenie granic swobodnej oceny 
dowodów przez sędziego28. Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie o zaprzecze-
nie ojcostwa nieracjonalne byłoby przeprowadzanie dowodów osobowych, 
które uznał za niepewne ze swej natury. Dotyczy to również innych dowodów 
przyrodniczych, które dają dalece mniejszy stopień pewności niż badania 
DNA czy wręcz wskazują jedynie na pewne prawdopodobieństwo związków 
pokrewieństwa pomiędzy dziećmi i ich rodzicami29. Wartość poznawcza 
badań kodu genetycznego jest bardzo duża, choć nie daje pewności w stu 
procentach. Wartość tę posiada jedynie wówczas, gdy badanie zostanie 
przeprowadzone przez pracownie badawcze legitymujące się atestem wysta-
wionym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii30.  
W przypadku, gdy mąż matki dziecka odmawia (bez uzasadnionych powo-
dów) poddania się badaniom DNA, możliwe jest obalenie domniemania 
ojcostwa wszystkimi innymi dowodami, które wykażą niepodobieństwo 
jego ojcostwa (również dowodami wykazującymi dostateczną pewność 

26  K.r.o., art. 86; K. Pietrzykowski, Komentarz…, op. cit.
27  Wyrok SN z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 151/13; k.r.o. art. 98 § 2 pkt 2, art. 99.
28  Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. akt III CKN 1422/00.
29  Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt IV CK 169/05.
30  Wyrok SN z dnia 27 listopada 1996 r., sygn. akt I CKU 27/96.
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ojcostwa innego mężczyzny). Sąd może dopuścić dowód z grupowego 
badania krwi matki, dziecka oraz domniemanego ojca, jeśli wyrazi on 
na to zgodę31. Wynik badania wskazujący na innego mężczyznę jako ojca 
dziecka – z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością – pozwala 
stwierdzić, że wykazano niepodobieństwo ojcostwa męża matki32. Ponadto 
w toku postępowania dowodowego powód powinien wykazać, że między 
matką dziecka a innym mężczyzną doszło do kontaktu fizycznego33.

BEZPŁODNOŚĆ OJCA DZIECKA W ŚWIETLE STANU PRAWNEGO
Dokument w postaci zaświadczenia lekarskiego stwierdzający niepłodność 
dotyczy stanu zdrowia na dzień jego wydania. Nie ma więc możliwości 
ustalenia na jego podstawie zdolności pozwanego do płodzenia we wcze-
śniejszym okresie. Sąd stwierdza wówczas, że nie przedstawiono dowodów 
wskazujących na nieprawdopodobieństwo ojcostwa męża matki dziecka 
(pozwanego). W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie brak również głosów 
traktujących fakt leczenia niepłodności przez pozwanego przed poczęciem 
dziecka jako argumentu potwierdzającego jego ojcostwo. Nie ma bowiem 
przeszkód do założenia, że w tamtym czasie leczenie przyniosło pozytywny 
rezultat, a więc obecna bezpłodność nie wyklucza płodności w okresie kon-
cepcyjnym. Fakt leczenia się pozwanego z powodu bezpłodności mógłby 
wzbudzić poważne wątpliwości co do zdolności jego wyleczenia, niemniej 
jednak znane są przypadki zarówno okresowej poprawy, jak i pogarszania się 
zdolności w tym zakresie. Istnienie możliwości poprawy okresowej (wska-
zanej przez lekarza) nie daje zatem podstaw do uznania bardzo wysokiego 
stopnia nieprawdopodobieństwa ojcostwa, a jedynie wysokiego stopnia, co 
z kolei nie wystarcza do spełnienia wymagań34 z art. 67 k.r.o.35.

OCENA ODMOWY PODDANIA SIĘ BADANIOM PRZEZ MATKĘ 
DZIECKA
W sądownictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym odmowa pod-
dania się badaniom krwi przez matkę dziecka nie jest oceniana negatywnie. 
Zaznacza się, że badanie nie jest obowiązkowe, a zachowanie matki uspra-
31  Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt IV CK 169/05.
32  Ibidem; k.r.o art. 67.
33  Wyrok SN z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt I CSK 801/14.
34  Wyrok SN z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt V CK 276/04; Wyrok SN z dnia 22 lutego 

2008 r., sygn. akt V CSK 432/07.
35  K.r.o. art. 67.
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wiedliwia troska o dobro małoletniego dziecka. W przypadku ojców 
domagających się przeprowadzenia dowodu w postaci badań DNA (z tkanek 
innych niż krew) z urzędu sądy stoją na stanowisku, że jest to zbyt daleko 
idące żądanie. Ponadto motywujący działania matki lęk przed wynikiem 
badań DNA nie prowadzi od razu do wniosku, że ojcostwo innego mężczy-
zny jest w większym stopniu prawdopodobne36. Zgodnie z polskim prawem 
nie zobowiązuje się nikogo do ustalenia prawdziwego składu rodziny za 
wszelką cenę i w każdym wypadku. Co więcej – zaleca się ocenę dobra kon-
kretnego dziecka oraz rozważenie indywidualnej sytuacji stron37. Małoletni, 
który ukończył 13 lat, musi samodzielnie wyrazić zgodę na przeprowadzenie 
badań DNA. Jego zgody nie można zastąpić zgodą rodziców ani zarządze-
niem sądu opiekuńczego38. Zgoda, o której mowa wprost w art. 309 k.p.c.39, 
poza badaniami krwi dotyczy również pobrania innego materiału, np. wło-
sów, naskórka, śliny40. 

Ojcowie bardzo często podnoszą zarzut dotyczący wadliwego (w ich 
mniemaniu) pominięcia dowodu z badań DNA. Sąd Najwyższy nie pozo-
stawił w tym względzie wątpliwości, stwierdzając, że w rozważaniach 
dotyczących skutków braku zgody matki na przeprowadzenie takiego rodzaju 
badań uwzględnia się wszystkie istotne okoliczności konkretnej sprawy  
i kieruje się dobrem dziecka. Nie pomija się również znaczenia prawidło-
wego ustalenia pochodzenia biologicznego dziecka41. Co prawda jeden  
z sądów rejonowych stwierdził, że odmowa przeprowadzenia badań genetycz-
nych DNA nie dała powodowi możliwości włączenia do materiału jednego 
z obiektywnych dowodów, dzięki któremu wnioskujący mógłby wykazać 
pochodzenie dziecka od innego mężczyzny, niemniej jednak konsekwentny 
opór pozwanej przed przeprowadzeniem badań, wpływający na niemoż-
ność obalenia domniemania ojcostwa powoda, został przez Sąd Najwyższy 
potraktowany w tej sprawie jako zasadny z uwagi na dobro dziecka42. Brak 
zgody matki na pobranie krwi dziecka do badań DNA próbowano też przed-

36  Wyrok SN z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt V CK 276/04.
37  Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt V CSK 432/07; Wyrok SN z dnia 5 maja 

2000 r., sygn. akt II CKN 869/00; Wyrok TK z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt P 33/12.
38  Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt V CSK 432/07.
39  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 

60), art. 309.
40  Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt V CSK 432/07.
41  Wyrok SN z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt I CSK 801/14.
42  Wyrok SN z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 151/13.
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stawić jako nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy 
stwierdził jednak, że takie działanie może być traktowane jako nienależyte 
wykonywanie władzy rodzicielskiej jedynie w szczególnych przypadkach 
(np. gdyby okoliczności wskazywały w sposób niedwuznaczny biologiczne 
ojcostwo innego mężczyzny, który chce uznać dziecko, a nieuzasadniony 
upór matki sprzeciwiającej się przeprowadzeniu dowodu przeciw domnie-
maniu pochodzenia dziecka z małżeństwa stałby temu na przeszkodzie)43. 
Brak zgody matki na przeprowadzenie badań DNA nie może samoistnie 
stanowić podstawy obalenia pochodzenia dziecka od męża jego matki44. 
Przeszkoda w postaci braku możliwości przeprowadzenia dowodu z badań 
DNA, którego celem jest ustalenie pochodzenia dziecka, nie przesądza  
w żaden sposób o pozytywnym bądź negatywnym wyniku sprawy o zaprze-
czenie ojcostwa. W takiej sytuacji mąż matki, który kwestionuje swe ojcostwo, 
powinien przedstawić inne dopuszczalne dowody, wykazujące, że nie jest 
ojcem dziecka, jak np. brak współżycia z żoną w okresie poczęcia dziecka, 
względy zdrowotne uniemożliwiające poczęcie dziecka czy większe praw-
dopodobieństwo ojcostwa innego mężczyzny45. Należy pamiętać, że dowód 
z grupowego badania krwi, pomimo swej doniosłości, stanowi tylko jeden 
z możliwych do zawnioskowania środków dowodowych46. 

Nie brak także przykładu pozytywnego z perspektywy mężczyzny uzna-
wanego dotychczas za ojca zakończenia sprawy o zaprzeczenie ojcostwa 
rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy. W sytuacji, gdy matka małoletniego nie 
zgodziła się na pobranie od dziecka próbki krwi do badań, biegły sądowy 
przeprowadził analizę na podstawie grup krwi z materiałów dostępnych  
w klinice położniczej, w której małoletni przyszedł na świat. Opinia biegłego 
nie pozostawiała najmniejszych wątpliwości i wykluczono ojcostwo pozwa-
nego w stosunku do małoletniej (matka oraz dotychczasowy ojciec dziecka 
mieli grupę krwi 0 RhD+, zaś małoletnia ,,B RhD−, co wykluczyło ojcostwo 

43  Wyrok SN z dnia 5 maja 2000 r., sygn. akt II CKN 869/00; Wyrok SN z dnia 31 stycznia 
1969 r., sygn. akt III CR 569/68; Uchwała SN z dnia 20 marca 1987 r., sygn. akt III CZP 
11/87.

44  Wyrok SN z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt V CK 276/04; Wyrok SN z dnia 13 lutego 
2014 r., sygn. akt V CSK 151/13.

45  Wyrok SN z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 151/13.
46  Wyrok SN z dnia 5 maja 2000 r., sygn. akt II CKN 869/00; Uchwała SN z dnia 20 marca 

1987 r., sygn. akt III CZP 11/87.
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domniemanego ojca)47. Omawiany przypadek to jednak zdecydowanie wyją-
tek od stosowanej w tym zakresie praktyki w judykaturze.

ZARZĄDZENIE BADAŃ PRZEZ SĘDZIEGO
W przypadku braku zgody matki na wykonanie badań genetycznych  
w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa przymuszenie do pobrania krwi jest 
absolutnym wyjątkiem. Zgodnie z orzecznictwem nakaz taki może być 
stosowany jedynie w szczególnych przypadkach. Wykrycie prawdy obiek-
tywnej, które polega na ustaleniu składu rodziny zgodnego z więzami krwi, 
nie zawsze jest zgodne z dobrem dziecka. Nie należy więc traktować odręb-
nego podejścia jako bezwzględnego i nadrzędnego48. Sąd opiekuńczy może 
wydać zarządzenie na podstawie art. 109 k.r.o. oraz zasad ogólnych jedynie 
wówczas, gdy wymaga tego dobro dziecka49. Nakaz ochrony dobra dziecka 
wynika m.in. z art. 72 ust 1. oraz art. 47 Konstytucji RP50, art. 3 ust. 1 Kon-
wencji ONZ o prawach dziecka51 czy art. 8 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności52.

Sąd Najwyższy dosyć często zwraca uwagę na dobro dziecka, będące 
podstawą przy orzekaniu w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa. W jednej 
z takich spraw pozwanym był mężczyzna, który mimo wątpliwości co do 
swej płodności zaakceptował syna i przez 8 lat nie kwestionował w spo-
sób formalny swego ojcostwa. Sąd stwierdził, że tym sposobem pozwany 
współtworzył sytuację, w której funkcjonował jako ojciec dziecka. Uznano, 
że we wskazanym konflikcie interes rodziców (zwłaszcza majątkowy) musi 
zejść na dalszy plan, bo najważniejsze jest dobro dziecka. Skutki zaprze-
czenia ojcostwa mogłyby bowiem spowodować utratę przez małoletniego 
przynależności rodzinnej i pozostanie bez ojca (gdyż nie ma równocześnie 
innego mężczyzny, którego można by było wskazać jako jego ojca). Sąd 
uznał, że prawdopodobny stan próżni, który grozi małoletniemu w zakresie 

47  Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt III CK 126/04.
48  Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt V CSK 432/07.
49  Uchwała SN z dnia 17 stycznia 1969 r., sygn. akt III CZP 124/68; Wyrok SN z dnia 5 maja 

2000 r., sygn. akt II CKN 869/00.
50  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2009 nr 114 poz. 

946).
51  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).
52  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzy-

mie  dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284).
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pochodzenia dziecka od określonego ojca, nie będzie dla dziecka dobrym 
rozwiązaniem (niezależnie od relacji ojca z synem)53. 

Zgoła odmiennym przykładem są wyroki sądu rejonowego oraz sądu 
okręgowego, dotyczące sprawy, która swe zakończenie znalazła w Sądzie Naj-
wyższym w 2000 roku (sygn. akt II CKN 869/00). W omawianym przypadku 
sąd z urzędu wszczął postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej 
matce małoletniej, gdyż ta nie wyrażała zgody na pobranie od dziecka krwi 
do badań w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Obie instancje uznały, że brak 
ustalenia biologicznego ojca małoletniej jest zagrożeniem dla jej dobra. 
Sytuacja, w której małoletnia ma uzasadnione wątpliwości co do swego 
pochodzenia, może odbić się niekorzystnie na jej dalszym rozwoju psycho-
fizycznym, wywołać destabilizację i brak poczucia bezpieczeństwa, zatem 
ustalenie biologicznego ojca dziecka pozwoli na ugruntowanie klarownej  
i stabilnej sytuacji życiowej małoletniej (ostatecznie jednak Sąd Najwyższy 
uchylił postanowienia sądów rejonowego i okręgowego i umorzył postępo-
wanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej matce dziecka)54. 

Znane są także przypadki samodzielnego pobierania przez ojców pró-
bek do badania DNA, bez wiedzy matki małoletniego. Co więcej, zdarza 
się, że opinie lekarzy w tym zakresie wykluczają ojcostwo z bardzo dużą 
pewnością. Następnie podejmowane są kroki w kierunku zaprzeczenia ojco-
stwa, lecz wnioski dowodowe w postaci samodzielnych badań są wówczas 
odrzucane przez sąd z uwagi na brak pewności co do pochodzenia próbek 
od konkretnych osób. W takiej sytuacji można oczywiście złożyć wniosek 
o przeprowadzenie badania DNA w specjalistycznej, wykwalifikowanej 
jednostce, lecz gdy matka małoletniego (lub dziecka w wieku od 13 lat) nie 
wyrazi na to zgody, do badań nie dochodzi55.

BRAK ZGODY NA BADANIA DNA A UWZGLĘDNIENIE ŻĄDANIA 
STRONY PRZECIWNEJ
Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że przeszkody w przeprowadzeniu 
badań krwi, jakie stwarza strona zobowiązana do poddania się badaniom, 
mogą być podstawą opartego na  domniemaniu faktycznym ustalenia sądu 
zgodnego z twierdzeniem strony przeciwnej56. W praktyce jednak nie jest to 
53  Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt V CSK 432/07.
54  Wyrok SN z dnia 5 maja 2000 r., sygn. akt II CKN 869/00.
55  Wyrok SN z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt V CSK 302/15.
56  Wyrok SN z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt V CK 276/04; Wyrok SN z dnia 9 stycznia 

2000 r., sygn. akt II CKN 1140/00; Wyrok SN z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt II 
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dosyć mocny argument, ponieważ większą wagę przywiązuje się do dobra 
dziecka, którym tłumaczona jest odmowa zgody matki na poddanie mało-
letniego badaniom. Ponadto domniemanie to, oparte na podstawie art. 233 
§ 2 k.p.c., mogłoby być przesłanką obalenia domniemania ojcostwa męża 
matki, gdyby dodatkowo pozwany wykazał, że ojcostwo innego mężczyzny 
jest bardziej prawdopodobne57. Wyjątek stanowią tu orzeczenia sądu I oraz 
II instancji (w sprawie prowadzonej przed Sądem Najwyższym, sygn. akt V 
CSK 151/13), które opór pozwanej uznały za wyłącznie ambicjonalny i oceniły 
jej postawę procesową w sposób negatywny, tym samym uwiarygodniając 
stanowisko powoda. Postawa procesowa pozwanej została potraktowana 
jako potwierdzenie słuszności żądania powoda58.

TERMINY WNIESIENIA POWÓDZTWA O ZAPRZECZENIE 
OJCOSTWA
Pierwsze działania kwestionujące trzyletni termin do wniesienia powódz-
twa o zaprzeczenie ojcostwa po uzyskaniu pełnoletności dziecka wyrażały 
się w skardze konstytucyjnej wniesionej 18 grudnia 2015 r. do Trybunału 
Konstytucyjnego. Skarżąca poprosiła Trybunał o zbadanie zgodności  
art. 70 § 1 k.r.o. z art. 47 w związku z art. 30, art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP. Skarżąca wskazywała na możliwość upłynięcia przewidzianego 
prawem terminu niezależnie od wiedzy dziecka o swym biologicznym 
pochodzeniu. Gdy miną 3 lata od ukończenia przez dziecko 18 roku życia, 
jego uprawnienie do skutecznego wniesienia powództwa wygasa definityw-
nie. Ustanowienie wskazanego terminu było argumentowane przez sąd jako 
dbałość ustawodawcy o zapewnienie pewności oraz ostateczności prawnej 
relacji rodzinnych. Trybunał Konstytucyjny wskazał ponadto na możliwe 
zachwianie tych wartości w sytuacji, gdyby pełnoletnie dziecko mogło 
wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa po wielu latach od uzyskania 
pełnoletności, a następnie miało możliwość dochodzenia ustalenia ojcostwa 
biologicznego. Nie bez znaczenia jest także interes domniemanego ojca  
w zakresie ochrony przed powództwem dotyczącym okoliczności faktycz-
nych sprzed wielu lat. Natomiast według skarżącej czasowe ograniczenie 
wystąpienia przez dziecko z powództwem narusza prawo do poznania 
własnej tożsamości biologicznej wskazane w art. 47 w związku z art. 30 Kon-

CSK 87/11.; Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt IV CK 169/05.
57  Wyrok SN z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt II CSK 87/11.
58  Wyrok SN z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 151/13.
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stytucji RP. Skarżąca uważała, że ustalenie lub określenie własnej tożsamości 
w sferze życia rodzinnego i prywatnego, w tym tożsamości biologicznej, jest 
uprawnieniem każdego człowieka. Prawo do poznania swego biologicznego 
pochodzenia stanowi również niezbywalną oraz przyrodzoną godność 
człowieka, będącego istotą rozumną i zdolną do odczuwania, wyrażania 
uczuć. Skarżąca była w stanie zgodzić się na kształtowanie terminu do 
wytoczenia powództwa względem ojca jako zgodnego z Konstytucją. Nie 
zgadzała się natomiast na takie rozwiązania w stosunku do dziecka, gdyż 
termin ten może upłynąć nawet w razie braku jego wiedzy o okolicznościach 
uzasadniających żądania. Dodatkowo stanowisko swe skarżąca argumento-
wała brakiem innej drogi poznania przez dziecko swego pochodzenia (co 
uważała za niezgodne z Konstytucją RP i dobrem dziecka) oraz niemożli-
wością ustalenia ojcostwa bez zaprzeczenia ojcostwa prawnego. Najpierw 
trzeba obalić domniemanie wynikające z art. 62 § 1 k.r.o., a dopiero później 
można próbować ustalić ojcostwo innego mężczyzny. Biorąc pod uwagę 
całokształt materiału dowodowego, Trybunał Konstytucyjny nadał sprawie 
dalszy bieg59. Po rozpoznaniu sprawy orzekł, że wskazane wyżej przepisy  
w zakresie terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża 
matki, niezależnie od daty powzięcia przez pełnoletnie dziecko wiadomości 
o tym, że nie pochodzi od męża matki, są niezgodne z Konstytucją RP60.

STANOWISKO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 
W SPRAWIE ZAPRZECZENIA OJCOSTWA 
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) „ustanowienie terminów 
zawitych do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa traktuje jako 
służące interesom dziecka oraz pewności prawnej”61. Konsekwencją takiego 
zabiegu prawnego jest ograniczenie domniemanemu ojcu prawa dostępu 
do sądu, lecz nie stoi to w sprzeczności z art. 6 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności62.

ETPC w wyroku z dnia 29 stycznia 2019 roku, w sprawie Mifsud prze-
ciwko Malcie, uznał, że nałożenie sądowego nakazu poddania się badaniom 
DNA przez skarżącego nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania 
jego życia prywatnego z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
59  Postanowienie TK z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt Ts 399/15.
60  Wyrok TK z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt SK 18/17.
61  Wyrok SN z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt V CSK 281/14. 
62  Wyrok ETPC z dnia 12 stycznia 2006 r., Mizzi przeciwko Matcie; Wyrok SN z dnia  

3 października 2014 r., sygn. akt V CSK 281/14.
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stawowych wolności. Postępowanie o ustalenie ojcostwa zostało wszczęte 
przez kobietę, która uważała, że skarżący jest jej ojcem biologicznym. Sąd 
maltański stwierdził, że kobieta ma prawo poznać prawdę dotyczącą swego 
pochodzenia. Z kolei samo badanie nie stanowi dla skarżącego żadnego 
dyskomfortu, ponieważ chodzi jedynie o pobranie wymazu z ust. Osta-
tecznie badanie zostało przeprowadzone. ETPC wskazał, że badania te nie 
naruszają zasad demokratycznego państwa prawa ani prawa naturalnego, 
ponieważ uprawnionym celem jest tu gwarancja realizacji obowiązków ojca 
względem dziecka, dotyczących praw chronionych art. 8 Konwencji. Upraw-
nienie dziecka do ustalenia ważnego aspektu swojej tożsamości63 mieści się 
w zakresie prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego z art. 8 
Konwencji, a w poszczególnej sytuacji może zyskać nadrzędne znaczenie. 
W ocenie ETPC sądy maltańskie zachowały więc sprawiedliwą równowagę 
między interesami stron, a zatem nie ma mowy o naruszeniu praw skarżą-
cego wynikających z art. 8 Konwencji64.

W sprawie Bagniewski przeciwko Polsce ETPC uznał, że nawet najlep-
sze prywatne badanie DNA nie jest wystarczające do zaprzeczenia ojcostwa. 
Skarżący został uznany za ojca dziecka (na zasadzie domniemania z art. 62 
§ 1 k.r.o.), ponieważ w dniu urodzenia się dziecka pozostawał z jego matką 
w związku małżeńskim. Bagniewski potajemnie zabrał synowi szczoteczkę 
do zębów i zużytą gumę do żucia, które przekazał specjalistom z instytutu 
genetyki sądowej celem przeprowadzenia przez nich badań DNA. Wyniki 
potwierdziły, że dziecko nie jest jego synem, więc zwrócił się do prokura-
tora z wnioskiem o wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Sąd 
nakazał matce i dziecku poddanie się badaniom genetycznym, aby potwier-
dzić wyniki testu przeprowadzonego przez Bagniewskiego na własną rękę.  
Z powodu ich odmowy sąd I instancji oparł się na wynikach badań dostarczo-
nych przez Bagniewskiego i orzekł zgodnie z jego żądaniem. Sąd okręgowy 
orzekł z kolei na korzyść matki i dziecka, odrzucając wyniki prywatnego 
badania genetycznego. Argumentował przy tym, że odmowa poddania 
się testom DNA wynikała ze szczerej obawy nastolatka przed utratą swej 

63  Por. Wyrok ETPC z dnia 7 lutego 2002 r., skarga nr 53176/99, Mikulić przeciwko Chor-
wacji.

64  Wyrok ETPC z dnia 29 stycznia 2019 r., skarga nr 62257/15, Mifsud przeciwko Malcie; 
K. Warecka, Strasburg: Nakaz poddania się badaniu DNA w postępowaniu o ustalenie 
ojcostwa nie narusza prawa do prywatności, „Prawo.pl”, 9.02.2019, https://www.prawo.
pl/prawo/ustalenie-ojcostwa-a-obowiazek-badania-dna-wyrok-etpc,369217.html (do-
stęp: 19.05.2019).
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dotychczasowej tożsamości oraz niepewną przyszłością. Sąd był przekonany,  
że brak zgody nastolatka na przeprowadzenie badania DNA nie może stano-
wić podstawy do wyciągnięcia wniosków godzących w dobro małoletniego, 
szczególnie gdy nie przedstawiono dowodów na ojcostwo innego mężczyzny. 
Bagniewski odwołał się do Strasburga, powołując się na art. 8 Konwencji  
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Podnosił, że nie mógł 
udowodnić w sposób skuteczny braku pokrewieństwa biologicznego między 
sobą a dzieckiem. Twierdził, że w toku postępowania o zaprzeczenie ojcostwa 
spowodowało to, że znalazł się w gorszej sytuacji niż matka dziecka. ETPC 
podkreślił, że zgodnie z polskim ustawodawstwem nie można zmusić dziecka 
do poddania się badaniom genetycznym, a z uwagi na ochronę interesów 
dziecka nie jest możliwe zmuszenie do tego także matki. Trybunał zwrócił 
uwagę na przyznanie przez polski sąd priorytetu dobru dziecka oraz jego 
emocjonalnej równowadze. Uznał także, że nie doszło do naruszenia Kon-
wencji, argumentując, że Bagniewski będzie miał możliwość dochodzenia 
swych praw w sytuacji, gdy przedstawi dowody na biologiczne ojcostwo 
innego mężczyzny65.

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w sprawie A. L. przeciwko Polsce. 
Skarżący, analogicznie jak Bagniewski, postanowił na własną rękę przepro-
wadzić badania DNA i w tym celu zabrał syna do laboratorium (wyniki nie 
potwierdziły jego ojcostwa). Co prawda w tym przypadku ojcostwo zostało 

65  Wyrok ETPC z dnia 31 maja 2018 r., skarga nr 28475/14, Bagniewski przeciwko Polsce; zob. 
także: E. Świętochowska, Dobro dziecka ważniejsze niż prawo ojca do poznania prawdy, 

„GazetaPrawna.pl”, 5.06.2018, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1128061,dobro-
-dziecka-wazniejsze-niz-prawo-ojca-do-poznania-prawdy.html (dostęp: 19.05.2019). 
Orzeczenie to wywołało sporo negatywnych opinii wśród Polaków, o czym świadczą 
komentarze pod przywołanym artykułem E. Świętochowskiej. Przytoczonych zostanie 
jedynie kilka z nich [pisownia oryginalna]: „No cóż. Zawalił ustawodawca. Odmowa 
poddaniu się badaniu powinna tworzyć domniemanie nie pochodzenia od osoby wpi-
sanej w akt urodzenia jako ojciec”, ,,Wynika z tego, że prawa tego mężczyzny są mniej 
istotne od praw tej kobiety i jej dziecka. Skoro są wątpliwości to było nakazać badania, 
a nie zmuszać na siłę obcego człowieka do utrzymywania kontaktów i płacenia na obce 
sobie dziecko”, „Czyli że żona może się p…ć i rodzić bękarty, a mąż musi płacić na 
ich utrzymanie? A jak nie chce to musi wyłapać gachów i przyprowadzić ich do sądu? 
Dokąd ten świat zmierza?”, „Czyli europejski sąd wiedząc że jest podejrzenie że dziec-
ko okrada obcego mężczyznę z pieniędzy, co miesiąc, tylko dlatego że tamten dał się 
oszukać swojej żonie, stwierdza że należy dołożyć starań aby nadal mogło go okradać, 
bo priorytetem jest dobro tego dziecka (…)”, ,,[Tytuł] powinien być »ETPC orzekł że 
każdy mężczyzna może stać się dłużnikiem alimentacyjnym, wystarczy oświadczenie 
matki dziecka«… Mamy swoje równouprawnienie”.
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dobrowolnie ustalone (a nie domniemane jak w przypadku Bagniewskiego), 
lecz A. L. od początku miał wątpliwości co do biologicznego pochodzenia 
dziecka. Sąd rejonowy stwierdził, że instytucja uznania dziecka oparta jest 
na założeniu, że dobro dziecka oraz prawidłowe funkcjonowanie rodziny 
są wartościami nadrzędnymi. Ustawodawca zakłada więc, że aby chronić 
te wartości, w niektórych przypadkach uzasadnione jest przyjęcie fikcji 
prawnej o uznaniu dziecka przez mężczyznę niebędącego ojcem biologicz-
nym dziecka. Sąd wskazał, że dobrowolne uznanie przez A. L. syna, a także 
dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój przemawiają za poniesieniem skut-
ków przemyślanej oraz świadomej decyzji o uznaniu dziecka. W polskim 
prawie uznanie dziecka traktowane jest jako czynność ostateczna, której 
kwestionowanie możliwe jest jedynie w przypadku obarczenia jej wadami 
lub wystąpienia nieprzewidzianych, szczególnych okoliczności, które są nie 
do zaakceptowania przez obowiązujący porządek prawny lub zasady współ-
życia społecznego. ETPC uznał, że dobro dziecka przemawia za odejściem 
od prawdy biologicznej oraz że w tym przypadku interes dziecka przeważa 
nad interesem rodzica66.

PODSUMOWANIE
Grażyna Niemiałtowska przedstawiła wykorzystanie badań DNA w war-
szawskich sądach rodzinnych w latach 2000–2001 w sprawach o zaprzeczenie 
ojcostwa (582 sprawy) oraz o pochodzenie dziecka od mężczyzny niebędą-
cego mężem matki (607 spraw). Zbadano 300 postępowań zakończonych 
w tym okresie. Okazało się, że z dowodu w postaci badań genetycznych 
skorzystano w zaledwie 74 sprawach, a w tych, w których dowód taki nie 
został dopuszczony, nie zastosowano żadnego innego dowodu o charakte-
rze badań biologiczno-medycznych. W sprawach, w których badania DNA 
zostały dopuszczone, nie złożono ani jednej apelacji od wyroku sądu, co 
świadczy o przydatności ich przeprowadzenia67. Jak wskazano wcześniej, 
polskie prawo daje możliwość zaprzeczenia uznania ojcostwa lub ustalenia 
bezskuteczności uznania ojcostwa zarówno dziecku, jak i jego dotychcza-
sowym rodzicom oraz prokuratorowi (na wniosek matki lub ojca dziecka). 
Możliwość dojścia do prawdy obiektywnej istnieje, lecz praktyka orzekania 

66  Wyrok ETPC z dnia 18 lutego 2014 r., skarga nr 28609/08, A. L. przeciwko Polsce.
67  G. Niemiałtowska, Dowody z DNA w praktyce sądów rodzinnych, [w:] Dowód z DNA  

w postępowaniu procesowym. Materiały z konferencji Instytutu Badań DNA, K. Sipowicz 
(red.), Kraków 2003, s. 63.
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sądów w Polsce pokazuje, że w przypadku ważenia interesów dobro dziecka 
jest ważniejsze niż ustalenie składu rodziny zgodnie z więzami krwi. Nic 
nie wskazuje więc na to, aby sytuacja ojca prawnego, któremu matka lub 
dziecko odmawiają przeprowadzenia badań DNA, uległa poprawie. Należy 
więc w spokoju zastanowić się nad dobrowolnym uznaniem dziecka przed 
podjęciem tej decyzji, gdyż w przypadku braku zmiany przepisów jej skutki 
mogą trwać do końca życia. 

Niemniej jednak proponuje się wprowadzenie obowiązku przeprowa-
dzenia dowodu w postaci badań DNA we wszystkich sprawach dotyczących 
biologicznego pochodzenia dziecka (m.in. zaprzeczenie ojcostwa, bez-
skuteczność uznania ojcostwa), niezależnie od tego, kto jest powodem. 
Umożliwiłoby to z dużą dozą pewności dojście do prawdy obiektywnej, jakże 
istotnej w postępowaniu sądowym. Proponuje się również, aby w przypadku 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na badaniu sąd orzekł zgodnie  
z twierdzeniami strony przeciwnej. Wprowadzi to pewien rygor oraz przy-
spieszy wydanie wyroku. Takie rozwiązanie prawdopodobnie skróciłoby 
też postępowanie sądowe do pierwszej instancji, gdyż strona, która uzyska 
negatywny dla siebie wynik badań DNA, raczej nie będzie w stanie przedsta-
wić innych, równie wiarygodnych dowodów na poparcie swych twierdzeń. 
Tym sposobem sytuacja dziecka będzie ustabilizowana na zawsze, gdyż nie 
ma możliwości orzekania dwa razy w tej samej sprawie.
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COMMUNITIES
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ABSTRACT
The presented article indicates the role and the tasks of the district officer 
in local communities. The district officer is one of the most important 
functions in the institution of the police at all because it has a significant 
impact on the image of that formation. It is due to the fact that the district 
officer is the closest to people, he/she is a policeman of the first contact 
for residents in case of problems, e.g. with domestic violence. He is also 
often the first officer that gets to know about a criminal act in a particular 
territory or about another security incident. To sum up, the district officer 
is, in a sense, an “ambassador” of the police in the local community, who 
has a significant impact on the level of citizens’ trust to the institution 
and their willingness to cooperate with it.
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ABSTRAKT
W prezentowanym artykule wskazano na rolę, jaką odgrywa dzielnicowy 
w społecznościach lokalnych, oraz zadania, jakie w nich spełnia. Funk-
cja dzielnicowego jest jedną z najważniejszych w całej instytucji Policji, 
gdyż to właśnie ona wywiera znaczny wpływ na wizerunek tej formacji. 
Wpływa na to fakt, że dzielnicowy jest najbliżej ludzi, jest policjantem 
pierwszego kontaktu, to do niego zwracają się mieszkańcy w razie proble-
mów, np. z przemocą domową. Dzielnicowy niejednokrotnie jako pierwszy 
funkcjonariusz dowiaduje się o popełnieniu na danym terytorium czynu 
zabronionego czy też o innym zajściu dotyczącym bezpieczeństwa. Reasu-
mując, dzielnicowy to niejako ambasador Policji w społeczności lokalnej, 
który ma istotny wpływ na poziom zaufania obywateli do tego organu 
państwowego oraz na ich gotowość do współpracy.

SŁOWA KLUCZOWE
Policja, dzielnicowy, społeczność lokalna, poczucie bezpieczeństwa

WPROWADZENIE1

Społeczność lokalną można scharakteryzować w kontekście trzech głównych 
aspektów, jakimi są: posiadanie przez jej członków wspólnego, lecz jedno-
cześnie ograniczonego terytorium, posiadanie najważniejszych wspólnych 
instytucji oraz występowanie wśród członków danej społeczności podob-
nych potrzeb, a przy tym istnienie trwałej więzi pomiędzy nimi. Właśnie ta 
trwała więź, nierzadko uwarunkowana kulturowo, stanowi zdecydowanie 
najważniejszą cechę społeczności lokalnych. Upodabnia je ona do grup 
społecznych, w których jednak poziom trwałości więzi jest jeszcze wyższy2.

1  Artykuł jest skróconą i odpowiednio opracowaną wersją pracy dyplomowej autora, zob. 
W. Deńca, Rola i zadania dzielnicowego w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokal-
nej, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. 
WSBPI na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron”  
w Krakowie, Kraków 2019.

2  T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne 
w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011, s. 66–67. Zob. 
także: L. Gilejko, Funkcje społeczności lokalnych i szanse ich realizacji, „Rocznik Żyrar-
dowski” 2002, nr 1, s. 66. 
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Społeczność lokalną najczęściej definiuje się jako „swoisty układ lokalny 
składający się z kilku podstawowych elementów:

 ‒ przestrzeni terytorialnej;
 ‒ ludzi, którzy zamieszkują tę przestrzeń;
 ‒ społecznych interakcji; 
 ‒ wspólnych zależności oraz powiązań ludzi i instytucji, sprawiających 
iż całość jest zintegrowana wewnętrznie, co tym samym umożliwia 
podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych 
problemów;

 ‒ psychospołecznych i kulturowych więzi łączących część lub całość 
mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną”3.
Społeczność lokalna uznawana jest za względnie trwałą mezostrukturę, 

która pełni następujące funkcje:
 ‒ mieszkaniową – zapewnienie odpowiednich warunków mieszkanio-
wych, w tym socjalnych mieszkań dla biedniejszej części społeczeń-
stwa; to właśnie zamieszkanie na danym terenie konstytuuje społecz-
ność terytorialną od strony formalnej;

 ‒ samorządową – wybieranie oraz kontrolowanie lokalnych władz, sa-
mostanowienie w ważniejszych dla społeczności kwestiach, gospoda-
rowanie wspólnym mieniem; bardzo ważny jest fakt, że samorząd tery-
torialny to ogół mieszkańców, a nie organy władzy lokalnej;

 ‒ zaspokajania podstawowych potrzeb – konsumpcyjnych, oświatowych, 
ochrony zdrowia czy też pomocy socjalnej; nieprzypadkowo można 
zaobserwować proces „ulokalnienia” usług społecznych;

 ‒ socjalizacyjną – podtrzymywanie i promowanie istotnych wartości 
społecznych, uczenie ról społecznych, kształtowanie prospołecznych 
i obywatelskich postaw;

 ‒ tożsamościową – integrowanie osób wokół wspólnej kultury, tradycji, 
religii, własności, przestrzeni, a także kształtowanie uwolnionej świa-
domości „my”;

 ‒ organizacji codziennego życia – podmiejskie „osiedla sypialne” trudno 
jest nazwać lokalnymi społecznościami;

3  T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 55–56.
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 ‒ kulturotwórczą – pielęgnowanie wszelkiej pamięci o przeszłości, orga-
nizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, animowanie działalności 
stowarzyszeń twórczych i lokalnych twórców amatorów4.
W Polsce najlepsze warunki dla ukonstytuowania się takiej wielowymia-

rowej społeczności lokalnej tworzy gmina5.
Można wyszczególnić różne rodzaje społeczności lokalnych:

 ‒ ze względu na wielkość obszaru zajmowanego przez daną społeczność 
wyróżnia się: społeczność dużą, która obejmuje rozległy obszar, zazwy-
czaj liczącą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, oraz spo-
łeczność małą, liczącą od kilkudziesięciu do kilkuset osób zamieszka-
łych na stosunkowo niewielkim terenie;

 ‒ ze względu na sytuację prawno-administracyjną wyróżnia się: społecz-
ność formalną, mającą określone granice administracyjne, oraz spo-
łeczność nieformalną, której granice nie są określone, a funkcjonowa-
nie nie jest obwarowane żadnymi przepisami6.

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA  
W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
Każde działanie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym bezpie-
czeństwa lokalnego, jest wskazane, wręcz pożądane. Zarówno zaangażowanie 
Policji w życie społeczności lokalnej, jak i działania samorządów terytorial-
nych na rzecz porządku oraz bezpieczeństwa publicznego są niezbędne. 
Policja oraz samorządy na różnych szczeblach mają pracowników, którzy 
są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na podległym obszarze. Ze strony 
Policji to właśnie dzielnicowy w bardzo dużej mierze pełni tę funkcję. Poza 
zadaniami typowymi dla każdego policjanta, wynikającymi z ustawy, do 
obowiązków dzielnicowego należy pozyskiwanie jak największej liczby 
informacji o osobach czy zdarzeniach, które mogą zakłócić ład i porządek 
publiczny, prowadzenie obszernego rozpoznania zagrożeń, które występują 
lub też mogą wystąpić na podległym mu rejonie służbowym, nawiązywa-
nie kontaktów ze społeczeństwem, a także inicjowanie oraz organizowanie 
różnych działań, które mają na celu poprawę szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa publicznego. Te zadania bardzo często przeplatają się ze współpracą 
4  Por. B. Bąbska, M. Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy śro-

dowiskowej. Poradnik II, seria „ABC Organizowania Społeczności Lokalnej”, Warszawa 
2014, s. 28–29.

5  T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 98.
6  B. Bąbska, M. Rymsza, Organizowanie…, op. cit., s. 29.
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z samorządami terytorialnymi. Zdecydowanie najczęściej są to spotkania 
dzielnicowego, przedstawiciela samorządu terytorialnego oraz przykładowo 
reprezentantów spółdzielni mieszkaniowej, administracji osiedla itp. Pod-
czas takich spotkań omawiane są przede wszystkim konkretne zagrożenia 
występujące w danym rejonie, a także możliwe sposoby przeciwdziałania im. 
Ponadto dosyć często organizowane są spotkania z różnego rodzaju stowa-
rzyszeniami, wspólnotami, fundacjami czy też mieszkańcami osiedli albo 
konkretnych ulic. Przeważnie zapraszany jest na nie dzielnicowy, którego 
zadaniem jest jak najobszerniejsze przekazanie swych sugestii, opinii lub 
jakichkolwiek wskazówek  dotyczących omawianych problemów. Informacje 
przez niego udzielane dotyczą najczęściej zagrożeń, które występują albo 
mogą wystąpić na danym obszarze, ich skali, sposobów popełniania czynów 
zabronionych prawem oraz ewentualnych konsekwencji dla ich sprawców7.  

Ponadto dzielnicowy może doradzać, w jaki sposób ograniczyć występo-
wanie przestępstw czy wykroczeń – może zalecić np. zamontowanie alarmu, 
monitoringu, wskazać ewentualne miejsca zainstalowania kamer, doradzić, 
czy warto zainwestować w ochronę osiedla itp. 

Wymienione sposoby działań nie są obligatoryjne i zależą wyłącznie 
od inicjatywy ludzi w nich uczestniczących. Osoby ze sobą współpracujące 
mogą mieć różne, indywidualne pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Trzeba 
wspomnieć, że niektóre zadania dotyczące współpracy pomiędzy Policją  
a samorządami terytorialnymi na rzecz bezpieczeństwa są określone w róż-
nych ustawach. Przykładem jest choćby tworzenie komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w skład których wchodzą nie tylko przedstawi-
ciele Policji czy samorządów, ale także kuratorzy, psychologowie, lekarze 
oraz inne osoby, zależnie od konkretnych potrzeb8. 

Kolejnym bardzo dobrym przykładem zadań dotyczących współpracy 
Policji z przedstawicielami samorządów są narzucone przez ustawę działania 
w ramach procedury „Niebieskie Karty”, dotyczące przemocy w rodzinie. 
W tym przypadku na burmistrza, wójta lub prezydenta jest nałożony obo-
wiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład wchodzą 
najczęściej przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

7  M. Zrałek, A. Frączkiewicz-Wronka, Opinia osób starszych na temat funkcjonowania 
Policji w środowisku lokalnym, [w:] Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego. 
Perspektywa osób starszych, A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek (red.), Sosnowiec 2017, 
s. 79–80.

8  A. Kamiński, Rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, 
„Przegląd Policyjny” 2018, nr 1 (129), s. 146.
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Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony 
zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych oraz,  
w razie potrzeby, prokurator bądź przedstawiciel innych podmiotów, które 
działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespoły interdy-
scyplinarne mogą tworzyć grupy robocze, których głównym zadaniem jest 
najczęściej rozwiązywanie problemów związanych z przemocą w przypad-
kach indywidualnych. 

Można zatem powiedzieć, że zarówno udział Policji, jak i samorządów 
terytorialnych jest niezbędny w tworzeniu bezpieczeństwa, a przede wszyst-
kim konieczna jest ich ścisła współpraca. Warto dodać, że poza obowiązkami, 
które są narzucone przez ustawy, to ludzie (mieszkańcy, policjanci, przedsta-
wiciele samorządów lokalnych itp.) mają wpływ na stan bezpieczeństwa. To 
również od ich inicjatywy, podejścia czy chęci w dużej mierze będzie zależał 
jego poziom. Mieszkańcy mają nierzadko wiedzę, którą warto wykorzysty-
wać w działaniach Policji. Dobrze też pozwalać im na konkretne działania, 
gdyż to właśnie mieszkańcom zdecydowanie najbardziej zależy na bezpie-
czeństwie w swoim miejscu zamieszkania. Bardzo ważne jest kreowanie  
w społeczeństwie świadomości, że wszelkie przekazywane przez nie infor-
macje są bardzo pomocne oraz istotne dla Policji, co zachęci mieszkańców 
do rzetelniejszej i otwartej współpracy z tym organem państwowym9.

SPOŁECZNE KOMPETENCJE DZIELNICOWEGO
Żeby określić społeczne kompetencje dzielnicowego, trzeba zacząć od 
tego, czym zajmuje się w trakcie swojej służby i jakie zadania realizuje. Na 
tej podstawie można ustalić, jakie kompetencje są mu potrzebne. Formy 
oraz metody wykonywania przez dzielnicowego zadań zostały określone  
w Zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierow-
nika dzielnicowych10. W § 9 wskazuje ono, że podstawową formą pełnienia 
służby dzielnicowego jest obchód, który polega na przemieszczaniu się 
w granicach przydzielonego rejonu służbowego, a także na realizowaniu 
zadań, które wynikają z zakresu obowiązków służbowych. Należą do nich 
w szczególności:

 ‒ wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

9  J. Copik, Rola dzielnicowego w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym, „Resocjali-
zacja Polska” 2013, nr 5, s. 203–217.

10  Dz. Urz. KGP poz. 26 (dalej: zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji).
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 ‒ prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod 
względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń, które mają wpływ 
na stan porządku oraz bezpieczeństwa publicznego;

 ‒ realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykro-
czeń;

 ‒ kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego 
oraz przepisów prawa miejscowego11. 
Oprócz podstawowych zadań dzielnicowy zobowiązany jest również 

do prowadzenia rozmów profilaktycznych, np. z nieletnimi zagrożonymi 
demoralizacją, sprawcami czynów karalnych, z osobami uzależnionymi od 
alkoholu czy narkotyków, a ponadto do utrzymywania kontaktów z poten-
cjalnymi ofiarami przestępstw w celu wskazania im właściwych sposobów 
unikania zagrożeń. W zakresie profilaktyki społecznej dzielnicowy ma obo-
wiązek utrzymywania kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowania 
działań mających na celu rozwiązanie problemu strachu. 

Dzielnicowy jest więc policjantem, którego można nazwać łącznikiem 
pomiędzy Policją jako instytucją a społeczeństwem. Zadania dzielnicowego 
są niezwykle rozległe, lecz zawsze związane przede wszystkim z kontaktem 
z ludźmi, dlatego musi on wykazać się bardzo dużymi umiejętnościami spo-
łecznymi oraz interpersonalnymi. Podstawowa umiejętność w tym zakresie 
to skuteczne komunikowanie się. Komunikacja interpersonalna to proces 
przekazywania informacji, dzięki któremu dana osoba stara się być zro-
zumiana oraz rozumieć innych. Komunikacja to również środek, dzięki 
któremu sprawowana jest kontrola społeczna, wyrażane są normy grupowe, 
przydzielane role, ujawniane oczekiwania, następuje interakcja za pomocą 
symboli oraz wymiana znaczeń między ludźmi. To w końcu zarówno słowne, 
jak i pozasłowne przekazywanie różnych informacji. Skuteczna komunikacja 
jako jeden z elementów kontaktu ludzi pomiędzy sobą umożliwia:

 ‒ prezentowanie siebie;
 ‒ przekazywanie informacji;
 ‒ nawiązanie i utrzymywanie kontaktów;
 ‒ organizowanie współpracy;
 ‒ poznawanie ludzi; 
 ‒ wywieranie wpływu na innych12.

11  A. Kamiński, Rola dzielnicowego…, op. cit., s. 112.
12  Więcej zob. M. Leszczyński, A. Gumieniak, Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym –  

wybrane obszary, Warszawa 2016.
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Umiejętność skutecznego komunikowania się jest bardzo ważna prak-
tycznie w każdym zawodzie, w którym może wystąpić potrzeba odbierania 
oraz przekazywania informacji. Od dzielnicowego, jako policjanta współ-
pracującego głównie z ludźmi, wymaga się więc, by posiadał tę umiejętność, 
i to na dość wysokim poziomie. To podstawa, by mógł nastąpić płynny oraz 
prawidłowy przekaz informacji na linii Policja – społeczeństwo. Równocze-
śnie to jedna z kompetencji, która jest wyznacznikiem skutecznego pełnienia 
służby przez dzielnicowego. Oznacza zdolność posługiwania się językiem 
odpowiednio do sytuacji oraz słuchacza. Inaczej mówiąc, komunikacja to 
nie tylko biegłe władanie językiem, w znaczeniu stosowania się do reguł 
stylistycznych, gramatycznych, konstruowania zdań poprawnych oraz zro-
zumiałych, ale również dostosowanie wypowiedzi do kontekstu sytuacji 
oraz kompetencji komunikacyjnych i umysłowych rozmówcy. Skuteczna 
komunikacja polega ponadto na świadomym i prawidłowym przekazie,  
a także odbiorze informacji kanałem werbalnym i niewerbalnym.

Kompetencje komunikacyjne, które warunkują skuteczność policjanta, 
m.in. dzielnicowego, to cały katalog umiejętności oraz cech, z czego naj-
ważniejsze są:

 ‒ efektywność – jako skuteczne osiągnięcie założonego celu rozmowy 
bez żadnych strat dla drugiej strony;

 ‒ stosowność – czyli bardzo szeroko rozumiane poszanowanie wszel-
kich zasad oraz norm innych osób, a także dostosowanie swego zacho-
wania do sytuacji i kontekstu rozmowy;

 ‒ zaangażowanie – jako poczucie związku z drugą osobą, wzajemna tro-
ska i wspólne cele;

 ‒ elastyczność – rozumiana jako zdolność dostosowania zachowania do 
danej sytuacji;

 ‒ zdolności poznawczo-interpretacyjne – umożliwiające i zarazem uła-
twiające postrzeganie określonego problemu;

 ‒ empatia – rozumiana jako zdolność rozumienia emocji drugiego czło-
wieka, spojrzenia z innej niż własna perspektywy oraz umiejętność 
współodczuwania emocjonalnego;

 ‒ samokontrola – rozumienie swoich reakcji oraz zachowań, a także 
umiejętne wyciąganie z nich wniosków.
Od dzielnicowego jako reprezentanta organizacji publicznej, jaką jest 

Policja, należy wymagać bardzo wysokiego poziomu kompetencji komuni-
kacyjnych właśnie w opisanym powyżej znaczeniu. Jest to niezwykle istotne 
z uwagi na rolę, jaką dzielnicowy odgrywa jako przedstawiciel tego organu 



Wiktor Deńca

32

państwowego. Ma on być profesjonalny i skuteczny w każdej sytuacji, wobec 
wszystkich obywateli. Kompetencje te będą wpływały na jakość kontaktów 
ze społeczeństwem oraz instytucjami współpracującymi z Policją.

UDZIAŁ DZIELNICOWEGO W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Jednym z podstawowych warunków skuteczności działania na rzecz sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest ścisła 
współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami, które są zaangażowane  
w realizację tego zadania. Całkowicie inne profile oraz charaktery działalności 
podmiotów administracji rządowej, samorządowej i pozarządowej stwarzają 
bardzo duże możliwości wspólnego działania na podstawie wymiany wiedzy 
oraz zróżnicowanych doświadczeń. Działania profilaktyczne powinny zakła-
dać ścisłą współpracę między podmiotami zaangażowanymi w ich realizację 
a lokalną społecznością, której mają służyć wyznaczone cele. Wdrażanie 
działań opartych na strategii współpracy kilku lub kilkunastu podmiotów, 
które są zainteresowane poprawą bezpieczeństwa czy zapobieganiem pato-
logii, sprzyja lepszej współpracy na linii obywatel – policjant oraz kształtuje 
poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w środowisku lokalnym.

Działania dzielnicowego w zakresie realizacji zadań dotyczących profi-
laktyki zostały określone w § 36 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego 
Policji, zgodnie z którym dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecz-
nej w szczególności przez:

 ‒ współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki spo-
łecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, a także in-
spirowanie takich inicjatyw;

 ‒ diagnozowanie oraz wskazywanie lokalnych zagrożeń i kierunków 
działań profilaktycznych;

 ‒ inicjowanie wszelkich działań pomocowych skierowanych do ofiar 
przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

 ‒ realizację programów oraz akcji profilaktycznych we współpracy z in-
nymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

 ‒ informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach oraz udzie-
lanie instrukcji o sposobach zabezpieczania i zachowania się w okre-
ślonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeń-
stwa;

 ‒ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
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Policja, współdziałając z innymi podmiotami, zawsze ukierunkowuje je 
na zapobieganie (profilaktyka), rozpoznanie oraz ściganie. Systematyczna 
współpraca dzielnicowego z przedstawicielami społeczności lokalnej powo-
duje, że w swym rejonie służbowym staje się on bardziej znaczącą postacią, 
wzbudza społeczną aprobatę oraz zaufanie, jest dostępny w bezpośrednim 
kontakcie. Zasady takiego działania wpisują się przede wszystkim w etykę 
zawodową, co wyraźnie podkreśla, że policjant powinien kierować się nor-
mami współżycia społecznego oraz postępować tak, by jego działania były 
przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufa-
nia do Policji oraz poczucia bezpieczeństwa13.

Korzyści, które wynikają ze współpracy Policji z podmiotami działają-
cymi na rzecz bezpieczeństwa, to: 

 ‒ zmniejszenie obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa;
 ‒ wzrost świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa;
 ‒ ograniczenie przestępczości;
 ‒ wzrost poczucia bezpieczeństwa umożliwiającego właściwe, bezpiecz-
ne funkcjonowanie w strukturach społecznych;

 ‒ stworzenie miast (gmin, osiedli, rejonów) bezpiecznych do prowadze-
nia działalności gospodarczej i życia społecznego. 
Jedną z najważniejszych form współpracy na rzecz poprawy poczucia 

bezpieczeństwa są różnego rodzaju programy profilaktyczne. Każdora-
zowe wdrożenie tego typu projektu wymaga przede wszystkim dogłębnego 
zdiagnozowania problemu, ustalenia jego przyczyn czy źródeł, możliwych 
skutków oraz sposobów przeciwdziałania, a następnie wyznaczenia kon-
kretnych celów oraz podjęcia kroków, które pomogą zapobiec zagrożeniom 
bądź je wyeliminować14.

13  Więcej zob. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, W. Fehler (red.), Warszawa 2009.
14  M. Zrałek, A. Frączkiewicz-Wronka, Opinia…, op. cit., s. 99–101.
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ryc. 1. Schemat współpracy dzielnicowego ze społecznością 
lokalną

Źródło: opracowanie własne.

REALIZOWANIE ZADAŃ DZIELNICOWEGO OKREŚLONYCH  
W PROCEDURZE „NIEBIESKIE KARTY”
Współcześnie przemoc w rodzinie dosyć często stanowi jeszcze temat tabu. 
Tak jak trwają dyskusje, czy danie klapsa dziecku jest już łamaniem zakazu 
stosowania kar cielesnych, tak wiele osób zastanawia się, czy awantura  
u sąsiadów za ścianą jest już przemocą domową, czy tylko zwykłą kłótnią 
małżeńską. Czy trzeba szybko interweniować, czy należy czekać na eskalację 
zachowań sprawcy? Niestety, późniejsze informacje przekazywane przez 
media bardzo często pokazują tragiczny efekt braku reakcji społecznej. 
Zbyt często społeczeństwo jest reaktywne, czyli reagujące dopiero na skutki. 
Większość ludzi już po wszystkim dyskutuje, jak powinno się zapobiec danej 
tragedii, co należało zrobić wcześniej. Dla osób doznających przemocy 
czasami jest już jednak za późno15. 

Na działanie społeczeństwa lub jego brak duży wpływ ma sposób 
postrzegania zjawiska przemocy domowej, który obecnie zbyt często jest 
kształtowany poprzez mity i stereotypy. Jak wskazują wyniki badania Polacy 
wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków 

15  Podręcznik dla dzielnicowego, Słupsk 2014, s. 313.
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dyskutuje, jak powinno się zapobiec danej tragedii, co należało zrobić wcześniej. Dla osób

doznających przemocy czasami jest już jednak za późno14. 

Na działanie społeczeństwa lub jego brak duży wpływ ma sposób postrzegania zjawiska

przemocy domowej, który obecnie zbyt często jest kształtowany poprzez mity i stereotypy.

Jak wskazują wyniki badania Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar,

sprawców  i  świadków  o  występowaniu  i  okolicznościach  występowania  przemocy  w

rodzinie15, wiele osób wierzy w poniższe mity: 

 sprawca zaprzestanie przemocy, gdy nie będzie prowokowany;

 ofiary przemocy akceptują swoją sytuację;

 oznaką przemocy domowej są dopiero siniaki i rany na ciele ofiary;

14 Podręcznik dla dzielnicowego, Słupsk 2014, s. 313.
15 TNS OBOP,  Polacy  wobec  zjawiska  przemocy  w rodzinie  oraz  opinie  ofiar,  sprawców i  świadków  o

występowaniu  i  okolicznościach  występowania  przemocy  w  rodzinie.  Wyniki  badań  TNS  OBOP  dla

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007. 
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o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie16, wiele 
osób wierzy w poniższe mity: 

 ‒ sprawca zaprzestanie przemocy, gdy nie będzie prowokowany;
 ‒ ofiary przemocy akceptują swoją sytuację;
 ‒ oznaką przemocy domowej są dopiero siniaki i rany na ciele ofiary;
 ‒ obrażanie i wyzwiska oraz szarpanie i popychanie są normalne pod-
czas kłótni w rodzinie;

 ‒ co trzeci Polak uważa wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wydat-
ków współmałżonka za przejaw gospodarności, a nie przemocy eko-
nomicznej17.
Przemocą w rodzinie jest powtarzające się lub nawet czasem jednora-

zowe umyślne działanie bądź zaniechanie naruszające dobra osobiste lub 
prawa osób najbliższych oraz innych osób, które wspólnie zamieszkują lub 
gospodarują. Przemoc polega w szczególności na narażaniu tych ludzi na 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia, naruszaniu ich nietykalności ciele-
snej, godności, wolności, w tym seksualnej, a tym samym na powodowaniu 
szkody na ich zdrowiu fizycznym oraz psychicznym i wywoływaniu krzywd 
moralnych oraz cierpienia u osób, które są dotknięte przemocą. 

Jak można przeczytać w Podręczniku dla dzielnicowego, przemoc w rodzi-
nie to intencjonalne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę sił 
przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa oraz dobra osobiste jednostki, 
powodujące cierpienia oraz szkody18. Przemoc w rodzinie przybierać może 
różnorodne formy i rodzaje: 

 ‒ przemoc psychiczna – werbalne lub niewerbalne groźby użycia prze-
mocy wobec osoby lub tego, co do niej należy; ten rodzaj przemocy 
przejawia się m.in. w zastraszaniu, ubliżaniu, poniżaniu, szantażo-
waniu, wyśmiewaniu poglądów, pochodzenia, narzucaniu własnych 
poglądów, karaniu przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku; 
wiąże się z poddawaniem stałej krytyce, izolacji społecznej, ogranicza-
niem snu i pożywienia, domaganiem się posłuszeństwa, degradacją 
werbalną (wyzywaniem, poniżaniem, upokarzaniem, zawstydzaniem), 
stosowaniem gróźb;

16  TNS OBOP, Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców  
i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie. Wyni-
ki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007. 

17  W. Kreihs, M. Michalski, G. Sala, Poradnik dla słuchacza kursu specjalistycznego dla 
dzielnicowych, Katowice 2017, s. 121–122.

18  Podręcznik dla dzielnicowego, op. cit., s. 317.
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 ‒ przemoc fizyczna – polega ona na przeróżnych formach zachowań  
o różnym stopniu nasilenia, np.: biciu, kopaniu, wymierzaniu policz-
ków, popychaniu, odpychaniu, obezwładnianiu, przytrzymywaniu, du-
szeniu, szczypaniu, biciu otwartą ręką i pięścią, biciu przedmiotami, 
rzucaniu w kogoś przedmiotami, parzeniu, polewaniu substancjami 
żrącymi, porzucaniu w niebezpiecznej okolicy, nieudzieleniu koniecz-
nej pomocy itp.; 

 ‒ przemoc seksualna – wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i prak-
tyk seksualnych, wymuszanie pożycia seksualnego, sadystyczne formy 
współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych kobiety, de-
monstrowanie zazdrości itp.;

 ‒ przemoc ekonomiczna (materialna) – uniemożliwianie bądź ograni-
czanie podjęcia pracy zarobkowej, odmawianie lub ograniczanie do-
stępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych 
pieniędzy, ale również niszczenie przedmiotów, niezaspokajanie pod-
stawowych, materialnych potrzeb rodziny, niewłaściwe odżywianie  
i ubieranie19. 
Zgodnie z art. 9d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie20 podejmowanie interwencji w środowisku wobec 
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się z wykorzystaniem procedury „Nie-
bieskie Karty”. Procedura ta nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie. Obejmuje ogół czynności podejmowanych oraz realizowanych 
poprzez przedstawicieli Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecz-
nej, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  
a także przedstawicieli ochrony zdrowia (zob. ryc. 2) w związku z  przypusz-
czonym, lecz uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
Przedstawiciele wskazanych podmiotów realizują procedurę na zasadzie 
współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodni-
czącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieskie 
Karty” następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta –  A. Wymie-
nione podmioty oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, kuratorzy sądowi, psychologowie uczestniczą następnie w pra-
cach w ramach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, co 
zostanie dokładniej opisane w dalszej części pracy.

19  Ibidem, s. 315–317.
20  Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1493 (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
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ryc. 2. Podmioty upoważnione do wszczynania procedury „Nie-
bieskie Karty”

Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli chodzi o rolę dzielnicowego w procedurze „Niebieskie Karty”,  
to pomoc ofiarom przemocy w rodzinie rozpoczyna się już podczas ewentual-
nej interwencji domowej (interwencję taką mogą też podejmować policjanci 
ogniw patrolowo-interwencyjnych). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, poli-
cjant powinien wezwać na miejsce pogotowie ratunkowe. Przede wszystkim 
musi zapewnić bezpieczeństwo ofiarom, w razie potrzeby stosuje zatrzyma-
nie sprawcy. Dzielnicowy stara się jak najszybciej przeprowadzić rozmowę  
ze sprawcą przestępstwa, informując go oraz pouczając o odpowiedzialno-
ści karnej za znęcanie się nad członkiem rodziny. Ponadto funkcjonariusz 
wzywa sprawcę do zachowania zgodnego z prawem oraz zasadami współ-
życia społecznego.

Policjant na miejscu interwencji sporządza notatkę, wypełnia formularz 
Niebieska Karta –  A oraz informuje rodzinę o uruchomieniu tej procedury. 
Wypełniony druk przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscypli-
narnego w terminie do siedmiu dni. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
powołują zespół interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą przedsta-
wiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

Źródło: opracowanie własne.
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rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdro-
wia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. Jej członkami 
mogą być również prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych 
niż określone powyżej, ale działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie21.

Od tej pory z ramienia Policji to dzielnicowy zajmuje się rodziną dotkniętą 
przemocą domową. W tym celu powinien skontaktować się z nią w terminie 
siedmiu dni od dnia otrzymania notatki z interwencji i ustalić wszelkie kwe-
stie dotyczące problemu w rodzinie. Dzielnicowy informuje ofiary przemocy 
o działających instytucjach oraz organizacjach, które udzielają pomocy. Od 
tej pory składa rodzinie wizyty nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dzielnicowy 
prowadzi ponadto rozmowy ze sprawcą przemocy. Informuje go o możli-
wości podjęcia leczenia, terapii czy udziału w zajęciach edukacyjnych. Co 
więcej, dzielnicowy uczestniczy w pracach tzw. grup roboczych, które są 
powoływane przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Dokumentacja prowadzona przez dzielnicowego zawiera informacje na 
temat członków rodziny (wiek, liczba, źródła utrzymania, sytuacja lokalowa, 
sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci) oraz zachowywania się sprawcy 
przemocy rodzinnej (w tym szczególnie ewentualnego nadużywania przez 
niego alkoholu bądź innych środków odurzających i wywiązywania się  
z obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej). Całą dokumentację 
sporządzoną w ramach realizacji czynności dotyczących procedury „Nie-
bieskie Karty” dzielnicowy gromadzi w teczce o nazwie Przemoc w rodzinie. 
Przechowuje tam m.in. notatki z wizyt kontrolnych, podczas których spraw-
dzany jest stan bezpieczeństwa w danej rodzinie. W przypadku wszczęcia 
postępowania karnego wobec sprawcy przemocy w rodzinie dzielnicowy 
przekazuje zgromadzone dokumenty i informacje organom prowadzą-
cym postępowanie przygotowawcze. Całość materiałów dotyczących m.in. 
rodziny, wszelkich podjętych wobec niej czynności, protokoły z posiedzeń 
grup roboczych przechowuje przewodniczący zespołu interdyscyplinar-
nego22.

Procedurę kończą sytuacje ustania przemocy i uzasadnionego przy-
puszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 
zrealizowania indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku 
zasadności podejmowania dalszych działań.

21  M. Zrałek, A. Frączkiewicz-Wronka, Opinia…, op. cit., s. 102.
22  A. Kamiński, Rola dzielnicowego…, op. cit., s. 102.
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ZADANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Jednym z najważniejszych zadań dzielnicowego, które wynika z § 36 ust. 6 
zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji, jest przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada 
liczne obowiązki w tym zakresie nie tylko na Policję, ale także na wiele 
instytucji, takich jak służba zdrowia, placówki oświatowe czy kuratorzy. Od 
kilku lat działa Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
który kompleksowo obejmuje problematykę przemocy w Polsce. W róż-
nych materiałach dotyczących programu można przeczytać: „Od kilkunastu 
lat zaczyna przebijać się do świadomości społecznej problem przemocy  
w rodzinie. Początkowo był on marginalizowany, przemilczany. Stopniowo 
jednak zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie 
skutków społecznych tego zjawiska. Jednak skala zjawiska, która w pełni 
zaczyna dopiero docierać do szerokiej społeczności, m.in. poprzez media, 
wymaga szerszego podejścia do zagadnienia przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i uwzględnienia tej kwestii w polityce społecznej państwa”23. 

Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na 
rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie jest właśnie wspomniana ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podkreśla ona przede wszystkim 
konieczność zwiększenia skuteczności przeciwdziałania takiej przemocy oraz 
inicjowania i wspierania działań, które polegają na znacznym podnoszeniu 
społecznej świadomości w zakresie jej przyczyn oraz skutków. Tym sposo-
bem został zrobiony pierwszy krok w kierunku podniesienia świadomości 
społecznej w zakresie zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. Działaniom 
tym nadano ramy prawne, co podniosło rangę zadań realizowanych przez 
instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a na ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego nałożyła zadania związane z monito-
rowaniem realizacji tego programu. Powstał on we współpracy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwem Zdrowia. Głównymi celami programu są:
23  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie w powiecie zduńskowolskim na lata 2011–2020, Zduńska Wola 2011, 
http://www.powiatzdunskowolski.pl/bip/images/Dokumenty/Uchwaly%20RP%20
2011/UCHWALA%20NR%20IV-47-11-Zal.1.pdf (dostęp: 28.03.2019).
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 ‒ zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwięk-
szenie dostępności pomocy;

 ‒ zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 ‒ zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wo-
bec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Cele te realizowane są poprzez: 

 ‒ podnoszenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie;
 ‒ systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
 ‒ udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
 ‒ podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką prze-
mocy w rodzinie;

 ‒ oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie24. 
Realizacja programu powinna uwzględniać działania w sferach: prewen-

cji, prawa, zdrowia, edukacji oraz pracy socjalnej.
Założenia programu to: 

 ‒ promowanie wartości rodzinnych;
 ‒ zmiana pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzi-
nie;

 ‒ promowanie metod wychowawczych wykluczających użycie przemo-
cy;

 ‒ edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania prze-
mocy w rodzinie.
Bardzo szerokie ujęcie zapobiegania przemocy w rodzinie wyznacza 

cztery podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców: 
 ‒ działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne, kierowane do 
ofiar przemocy w rodzinie, oraz pouczające i izolujące, kierowane do 
sprawców przemocy;

 ‒ działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne, kie-
rowane do ogółu społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiara-
mi i sprawcami przemocy w rodzinie;

 ‒ działania korekcyjno-edukacyjne, kierowane do sprawców przemocy 
w rodzinie;

 ‒ działania wspierające: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne  
i inne, kierowane do ofiar przemocy w rodzinie.

24  P. Łuka, K. Micek-Cybulska, Kompetencje zawodowe dzielnicowych, „Policja” 2/2018,  
s. 76–80.
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Z programu wynika, że do Policji należy wykonanie szeregu zadań, które 
w większości realizuje dzielnicowy. Jego doświadczenie, wiedza oraz umiejęt-
ności komunikacyjne mają zatem zdecydowany wpływ na poprawę jakości 
życia ofiar, włącznie z wyeliminowaniem przemocy z rodzin, co jest najważ-
niejszym celem programu.

WSPÓŁPRACA DZIELNICOWEGO Z INNYMI PODMIOTAMI 
POLICYJNYMI
Współpraca jest elementem danej organizacji pracy polegającym na współ-
działaniu bądź też wzajemnym wspieraniu się przez określone podmioty. 
W celu prawidłowej realizacji zadań powierzonych Policji wskazane jest, 
aby dzielnicowy, jako osoba dobrze znająca swój rejon i mieszkańców oraz 
posiadająca wiele przydatnych informacji, nawiązywał oraz utrzymywał 
współpracę z funkcjonariuszami wszystkich komórek organizacyjnych jed-
nostki Policji. W  tym zakresie bardzo ważną rolę odgrywa kierownik rewiru 
dzielnicowych, który powinien organizować tę współpracę25. 

Kluczowym elementem, który w znacznym stopniu wpływa na orga-
nizację współpracy, jest właściwa wymiana informacji, które dzielnicowy 
uzyskuje w wyniku rozpoznania terenowego i osobowego własnego rejonu 
służbowego. Te informacje powinny być niezwłocznie przekazane odpo-
wiednim współpracownikom w celu dalszego wykorzystania służbowego. 
Przekazanie informacji ma najczęściej formę meldunku informacyjnego, 
skierowanego np. do komórki prowadzącej postępowanie, dochodzenie, 
śledztwo czy też do wydziału kryminalnego, na temat ewentualnego sprawcy 
czynu zabronionego, którego dzielnicowy niejednokrotnie rozpoznaje, m.in. 
w wyniku prowadzonego rozpoznania osobowego26. 

Do policjantów, z którymi dzielnicowy najczęściej współpracuje  
w ramach swojej służby, należą:

a) funkcjonariusze ogniw patrolowo-interwencyjnych 
Dzielnicowy na bieżąco prowadzi rozpoznanie swojego rejonu służbowego 
pod kątem terenowym, osobowym, zjawisk oraz zdarzeń. Na tej podstawie 
oraz w wyniku prowadzonych na bieżąco analiz poziomu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego powinien zgłaszać swoim przełożonym spostrze-
żenia co do czasu oraz miejsca rozmieszczenia funkcjonariuszy służb 
patrolowo-interwencyjnych. Ponadto dzielnicowy powinien wskazać pożą-

25  A. Kamiński, Rola dzielnicowego…, op. cit., s. 112.
26  P. Łuka, K. Micek-Cybulska, Kompetencje…, op. cit., s. 76–80.
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dane działania w odniesieniu do podejrzanych osób oraz miejsc zagrożonych 
przestępczością. Należy podkreślić, że w niektórych sytuacjach jasno okre-
ślonych prawem to właśnie dzielnicowy może być skierowany do służby 
patrolowej, z zastrzeżeniem, że jest ona pełniona w jego rejonie lub rejonie 
z nim sąsiadującym. 

b) funkcjonariusze w prewencji kryminalnej
Jak można przeczytać w materiałach dydaktycznych Centrum Szkolenia 
Policji: 

Prewencja kryminalna to ogół działań zapobiegawczych charaktery-
zujących się całościowym podejściem do problematyki przestępczości. 
Wymaga ona wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, kryminologii, 
pedagogiki, ekonomii, zasad negocjacji, a także doświadczenia życiowego.  
 
Dzielnicowy stanowi pewne ogniwo prewencji kryminalnej. Dzięki 
jego wiedzy, na temat obsługiwanego rejonu służbowego mogą być two-
rzone programy prewencyjne, mające na celu ograniczenie konkretnych 
zagrożeń. Można powiedzieć nawet, że dzielnicowy powinien inicjować 
organizowanie działań prewencyjnych. W tym zakresie współpracuje  
z innymi funkcjonariuszami, szczególnie z tymi powołanymi konkretnie 
do realizacji zadań z  prewencji kryminalnej. Warto dodać, iż dziel-
nicowy, oprócz inspirowania działań, powinien również brać udział  
w ich realizacji27.

C) funkcjonariusze służby kryminalnej
Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji w § 37 nakłada na dzielni-
cowego bardzo dużo zadań, które są szczególnie związane z wykrywaniem 
oraz ściganiem sprawców czynów zabronionych. Z uwagi na to, że dzielni-
cowy znaczną część pracy spędza w rejonie służbowym i bardzo dobrze zna 
teren, a co za tym idzie – zna mieszkańców, siłą rzeczy ma, a przynajmniej 
powinien mieć, zaczną wiedzę na ich temat, w tym wiedzę operacyjną. 
Właśnie dlatego właściwa współpraca dzielnicowego z policjantem służby 
kryminalnej powinna przynosić wymierne efekty w prowadzonych postępo-
waniach. Dwukierunkowość jest elementem kluczowym takiej współpracy, 
mogącym mieć pozytywny wpływ na wynik postępowań.

27  W. Biedrzycki, K. Świerczewski, Charakterystyka funkcjonowania dzielnicowego w Poli-
cji, Legionowo 2014 (Materiały Dydaktyczne, nr 124), s. 16.
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ROLA I ZADANIA DZIELNICOWEGO W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH
Współcześnie coraz bardziej zwiększają się zagrożenia środowiska natural-
nego, a co za tym idzie – zagrożenia bezpieczeństwa człowieka. Sytuacja taka 
powstaje wskutek zarówno bardzo szybkiego rozwoju cywilizacji, wywołu-
jącego masowe katastrofy spowodowane siłami natury (wichury, powodzie, 
pożary itp.), jak również działalności człowieka (katastrofy budowlane, 
katastrofy komunikacyjne itp.). Zdarzenia, w których występuje zagroże-
nie życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenie mienia i środowiska naturalnego, 
wyczerpują całkowicie znamiona kryzysu. O sytuacji kryzysowej można 
powiedzieć, że jest to zazwyczaj wydarzenie albo kilka wydarzeń, które są 
niepożądane i występują przeważnie w najmniej spodziewanym momencie.

W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej każde zadanie dzielnicowego jest 
bardzo ważne. Informacje zebrane w ramach rozpoznań mogą pomóc ewentu-
alnemu dowódcy akcji lub operacji w dotarciu na miejsce, w którym wystąpiło 
zagrożenie, i w szybszym rozwiązaniu zaistniałego problemu. Powinny to 
być pierwsze informacje, jakie dotrą do kierującego działaniami Policji. 
 
ZAKOŃCZENIE
Niezależnie od tego, jak pojmowane czy definiowane jest bezpieczeństwo 
publiczne, stanowi ono wartość społeczną, która warunkuje prawidłowe 
funkcjonowanie instytucji państwowych oraz zrównoważone bytowanie 
obywateli.

Bez odpowiedniego poziomu świadomości obywateli oraz zagwaranto-
wanego bezpieczeństwa publicznego społeczeństwo nie może się w żadnym 
stopniu rozwijać. Rozwój życia kulturalnego, duchowego oraz materialnego 
może być poważnie utrudniany, m.in. przez rozwijającą się w szybkim tempie 
przestępczość, wobec czego bardzo istotne jest przede wszystkim prawidłowe 
i sprawne działanie organów Policji.

Bezpieczeństwo lokalne to bardzo wielka wartość społeczna, przynosząca 
wymierne efekty w postaci funkcjonowania obywateli bez żadnych obaw  
o własne zdrowie, życie czy też mienie. Właściwy rozwój społeczeństwa, 
czy to duchowy, materialny, czy też kulturowy, nie jest możliwy bez zapew-
nienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jak wspomniano powyżej, 
elementem bardzo istotnym jest prawidłowe funkcjonowanie Policji, w tym 
właściwe działanie dzielnicowego, który w znacznym stopniu ma wpływ na 
bezpieczeństwo oraz jakość współpracy z szeroko rozumianą społecznością 
lokalną. 
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Dzielnicowy to swego rodzaju przedstawiciel Policji w konkretnej 
społeczności lokalnej, który zdecydowanie powinien wpływać na wzrost 
poziomu zaufania społeczeństwa do instytucji, jaką jest Policja, oraz powodo-
wać, że obywatele chętniej będą podejmować z nią współpracę. To właśnie na 
dzielnicowym spoczywają zadania, które mają na celu poprawę bezpieczeń-
stwa w jego rejonie służbowym. Powinien on aktywizować społeczeństwo  
i zachęcać je do angażowania się w poprawę bezpieczeństwa lokalnego, 
wspierać mieszkańców oraz doradzać przy tworzeniu społeczności obywatel-
skich. Dzielnicowy jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy społeczeństwem  
a Policją, to on bardzo często pomaga mieszkańcom, udziela rad, poucza. To 
właśnie dlatego rola i zadania dzielnicowego w społecznościach lokalnych 
są nie do przecenienia.
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ABSTRACT
The study was aimed at understanding the needs of the students of Często-
chowa universities as regards fitness services. The study included students 
of Częstochowa University of Technology and Jan Długosz University in 
Częstochowa in the period from November 2018 until January 2019. The 
research sample was 100 people, including 61 women and 39 men. The 
questionnaire was used as a research tool. Physical activity of the subjects 
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and their preferences related to forms of such activity were assessed. After 
analyzing the results, it can be stated that 73% of respondents are physically 
active. They consider fitness clubs and gyms to be the best places to exercise. 
The analysis of the research shows that for most of the respondents location 
and prices have a big impact on the choice of fitness club. As for types of 
activities, the respondents were most willing to participate in kick-boxing, 
yoga, aerobics, and zumba classes.

KEYWORDS
local environment, students, fitness services, fitness club, gym

ABSTRAKT
Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie zapotrzebowania studen-
tów częstochowskich uczelni na usługi fitness. Badaniu zostali poddani 
studenci Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-

-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w okresie od listopada 
2018 roku do stycznia 2019 roku. Materiał badawczy stanowiło 100 osób, 
w tym 61 kobiet i 39 mężczyzn. Jako formę badawczą wykorzystano kwe-
stionariusz ankiety. Ocenie poddano aktywność fizyczną badanych i ich 
preferencje związane z formami tej aktywności. Po analizie wyników można 
stwierdzić, że 73% ankietowanych jest aktywnych fizycznie. Za najlepsze 
miejsca do ćwiczeń uważają oni kluby fitness i siłownie. Analiza badań 
wykazała, że dla większości lokalizacja oraz ceny mają duży wpływ na 
wybór fitness klubu. Ankietowani najchętniej uczestniczyliby w zajęciach 
z kickboxingu, jogi, aerobiku oraz zumby.

SŁOWA KLUCZOWE
środowisko lokalne, studenci, usługi fitness, fitness klub, siłownia

WPROWADZENIE. PROBLEM BADAWCZY, METODY I CEL BADANIA
Społeczność lokalna jest jednym z najważniejszych elementów struktury 
społecznej. Może być traktowana jako sfera graniczna pomiędzy makro-  
i mikrospołecznymi poziomami życia. Społeczności lokalne tworzą nie tylko, 
jak można by przypuszczać, mieszkańcy wsi, ale również ludzie mieszkający 
w miastach, nawet w metropoliach.

W podejściu środowiskowym można przyjąć, że społeczność jako 
środowisko życia może, a nawet powinna być cały czas wzmacniana oraz 
przetwarzana przez ludzi, którzy ją współtworzą, zarówno wtedy, kiedy 
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funkcjonuje prawidłowo (by możliwie w pełni wydobyć oraz wykorzystać 
cały jej potencjał), jak i wtedy, kiedy jest zagrożona marginalizacją (aby 
rozwiązać kluczowe problemy oraz uruchomić w niej procesy rozwojowe) 1. 
Funkcjami tej mezostruktury są m.in. funkcje socjalizacyjna, kulturotwórcza, 
tożsamościowa czy organizacji życia codziennego 2, co wpisuje się w nurt 
transdycyplinarnego podejścia do kultury bezpieczeństwa. Kultura bezpie-
czeństwa narodowego, a wraz z nią bezpieczeństwo kulturowe to obszary 
oddziaływań społecznych, które są współtworzone przez trzy strumienie 
energii 3: 
1) strumień mentalno-duchowy (indywidualne podmioty bezpieczeństwa);
2) strumień społeczno-organizacyjno-prawny (grupowe podmioty bezpie-

czeństwa, np. rodzina, grupa społeczna, naród);
3) strumień fizyczny (materialny). 

Jak wskazuje Juliusz Piwowarski: „Kultura bezpieczeństwa wiąże się 
jednocześnie z refleksją, która jest bardzo potrzebnym elementem do uka-
zania i zrozumienia wysublimowanej natury, jaką z własności kultury bierze 
narodowa kultura bezpieczeństwa. Dodajmy, że dotyczy to również skali 
personalnej, będącej domeną I strumienia kultury bezpieczeństwa naro-
dowego – strumienia, od którego powinna zawsze rozpoczynać się »praca 
u podstaw« w zakresie teoretycznych oraz praktycznych zagadnień doty-
czących bezpieczeństwa narodowego” 4. Jednym z aspektów tej pracy jest 
dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną.

Jednym z elementów spajających współcześnie społeczności lokalne są 
właśnie miejsca, w których można rozwijać swoją sprawność fizyczną. Do 
takich miejsc zalicza się np. kluby fitness, których popularność w Europie 
nieustannie rośnie. Zgodnie z raportem European Health & Fitness Market 
za 2019 rok, przygotowanym przez EuropeActive i Deloitte, Polska i Turcja to 
najszybciej rosnące rynki fitness w Europie. Liczba klientów posiadających 
1  B. Bąbska, M. Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowi-
skowej. Poradnik II, seria „ABC Organizowania Społeczności Lokalnej”, Warszawa 2014, 
s. 27.

2  T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne 
w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011, s. 66–67.

3  II wojna w Zatoce Perskiej, w: Encyklopedia serwisu Szkolnictwo.pl., https://www.szkol-
nictwo.pl/szukaj,II_wojna_w_Zatoce_Perskiej (dostęp: 14.03.2019).

4  J. Piwowarski,  Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – 
Praktyka – Refleksje” 2018, nr 30, s. 9–21, DOI: 10.5604/01.3001.0012.5880; por. idem, 
Trzy składowe kultury bezpieczeństwa. Słowo wstępne, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka 

– Praktyka – Refleksje” 2012, nr 9, s. 3–8.
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karnety w Europie tylko w ciągu 2019 roku wzrosła o ponad 3,5%, co daje 
62 mln użytkowników siłowni i fitness klubów 5. Najważniejsze dla nich są 
jakość, funkcjonalność, liczba i zróżnicowanie sprzętu do ćwiczeń – mają 
one znaczenie dla 70% klientów. Wśród innych istotnych elementów wskazy-
wanych przez respondentów są: profesjonalna i kompetentna obsługa (65%), 
czystość wewnątrz klubu (53%), klimatyzacja (21%) oraz liczba, dostępność  
i jakość pomieszczeń sanitarnych (20%). Właściciele obiektów, którym zależy 
na utrzymaniu niezmiennej liczby klientów albo na jej powiększeniu, muszą 
myśleć o stałym inwestowaniu w klub, co jest dziś dużym przedsięwzięciem – 
poza wysokiej jakości sprzętem istotne jest zapewnienie doradztwa z zakresu 
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych programów treningowych. Obecne 
kluby zdecydowanie różnią się od obiektów sportowych, jakie działały  
w Polsce jeszcze kilka lat temu. W dzisiejszych czasach istotne są jakość 
oraz wysoki poziom usług, które determinują pozycję klubów w oczach 
potencjalnych klientów 6.

Mając to na uwadze, przeprowadzono badania, których celem była ana-
liza zapotrzebowania na usługi fitnessowe w społeczności lokalnej, jaką 
jest miasteczko studenckie. Podmiotem badania byli studenci Politechniki 
Częstochowskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie w wieku 19–30 lat (zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni), zaś przedmiotem badania – sprawdzenie, czy wśród studentów 
mieszkających na miasteczku studenckim w Częstochowie istnieje zapo-
trzebowanie na usługi fitnessowe i zdrową żywność. 

Sformułowano następujące pytania badawcze:
 ‒ Czy ankietowani podejmują aktywność fizyczną?
 ‒ Czy studenci są zainteresowani otwarciem klubu fitness na terenie 
miasteczka studenckiego?

 ‒ Czy respondenci uczęszczaliby na zajęcia w klubie fitness, gdyby taki 
obiekt powstał na terenie miasteczka studenckiego?

 ‒ Czy lokalizacja ma wpływ na wybór klubu przez studenta?
 ‒ Czy cena ma wpływ na wybór klubu przez respondenta?

5  European Health & Fitness Market. Report 2019, https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_EuropeActive_Deloitte_2019_PL.pdf(dostęp: 
10.03.2019)..

6  I. Slepickova, Sport Organizations in Today’s Society, [w:] Current Issues on Sport and 
Tourism Development, M. Louis, C. Pigeassou (red.), Warszawa 2008, s. 79; R. Zaleski,  
A. Nowak-Zaleska, B. Wilk i in., Aktywność ruchowa w strukturze czasu wolnego studen-
tów Trójmiasta, Gdańsk 2004.
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 ‒ Czy atrakcyjne godziny otwarcia zachęcają do wyboru klubu?
 ‒ Czy respondenci byliby zainteresowani karnetem, który zagwaranto-
wałby im niższą cenę i darmowe spotkania z dietetykiem?

 ‒ Czy studenci korzystaliby ze sklepu oferującego zdrową żywność i su-
plementy diety?

 ‒ Czy darmowe pierwsze zajęcia miałyby wpływ na wybór klubu przez 
ankietowanych?

 ‒ Czy ankietowani chcieliby otrzymywać informacje o promocjach, no-
wościach, zmianach?
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2018 roku do 

stycznia 2019 roku na terenie Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Bada-
niu poddano grupę stu osób. Wykorzystano w tym celu kwestionariusze  
w formie ankiety.

Sformułowano następującą hipotezę główną: istnieje zapotrzebowa-
nie na otwarcie nowego klubu fitness na terenie miasteczka studenckiego  
w Częstochowie. Ponadto założono, że: ponad połowa studentów jest 
aktywna fizycznie, co najmniej 50% z nich preferuje zdrową żywność, stu-
denci posiadają środki finansowe na systematyczne uczestnictwo w zajęciach 
i wolą miesięczne karnety niż pojedyncze zniżki, a także są szczególnie 
zainteresowani ćwiczeniami typu aerobik oraz joga.

WYNIKI BADANIA – OPIS I ANALIZA
Ostatecznej weryfikacji poddano 100 kwestionariuszy. Pierwsze pytania 
dotyczyły podstawowych informacji na temat ankietowanych: ich płci, trybu 
studiów, miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej. 61% badanych sta-
nowiły kobiety, a 39% mężczyźni. 75% ankietowanych studentów uczy się 
w trybie stacjonarnym, zaś 25% w trybie niestacjonarnym. Z odpowiedzi 
wynika także, że 67% ankietowanych mieszka w mieście, natomiast 33% na 
wsi, ponadto 17% badanych określa swoją sytuację materialną jako bardzo 
dobrą, 54% jako dobrą, 25% – dostateczną, 2% – złą i 2% – bardzo złą.

Procentowe zestawienia odpowiedzi respondentów na pytania bez-
pośrednio odnoszące się do przedmiotu badań zostały przedstawione na 
wykresach. Pierwsze pytanie dotyczyło częstotliwości podejmowania aktyw-
ności fizycznej przez respondentów (wykres 1).
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Wykres 1. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej 
przez ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej respondentów (39%) ćwiczy kilka razy w tygodniu, natomiast 
najmniej ankietowanych (4%) – rzadziej niż raz w miesiącu. Takie odpowie-
dzi mogą być spowodowane kilkoma czynnikami. Badaną grupę stanowią 
młodzi dorośli, a więc ludzie, którzy są na etapie tworzenia pierwszych 
poważnych związków i wchodzenia w dorosłe życie. Tym samym istotna jest 
dla nich atrakcyjność fizyczna. Panująca obecnie moda na bycie fit również 
może mieć duży wpływ na częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej.

Kolejne pytanie dotyczyło najodpowiedniejszego miejsca do wykony-
wania ćwiczeń (wykres 2).

Wykres 2. Miejsca najbardziej odpowiednie do wykonywania 
ćwiczeń według ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.
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Najwięcej ankietowanych uważa, że najlepiej ćwiczy im się w domu 
(31%), na siłowni (28%) i w klubie fitness (28%). Po zsumowaniu odpo-
wiedzi okazuje się, że 5% ankietowanych preferuje ćwiczenia na świeżym 
powietrzu. Tylko 4% studentów wybrało uczelnię. Takie wyniki mogą być 
spowodowane kilkoma czynnikami. Z jednej strony najwięcej respondentów 
ćwiczy w domu, co jest prawdopodobnie motywowane brakiem czasu na 
aktywność fizyczną lub błędnym przeświadczeniem, że na siłowni ćwiczą 
tylko muskularne osoby, a to z kolei może wywoływać poczucie wstydu  
u kogoś, kto dopiero zaczyna ćwiczyć lub nie jest tak bardzo sprawny fizycznie.  
Z drugiej jednak strony wielu ankietowanych uważa, że najlepszym miejscem 
na wykonywanie ćwiczeń jest właśnie siłownia lub klub fitness. Do udziele-
nia takiej odpowiedzi mogły ich skłonić duża liczba sprzętów na siłowniach 
i różnego typu profesjonalne zajęcia w klubach fitness.

Jedynie kilka osób uważa, że uczelnia jest najlepszym miejscem na wyko-
nywanie ćwiczeń. Może to być spowodowane tym, że uczelnie oferują mały 
wybór dyscyplin sportowych, w dodatku w ograniczonych godzinach, a plan 
zajęć akademickich często koliduje z planem zajęć sportowych.

Trzecie pytanie dotyczyło wpływu lokalizacji na wybór klubu fitness 
(wykres 3).

Wykres 3. Wpływ lokalizacji na wybór klubu fitness

Źródło: opracowanie własne.
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Zdecydowana większość ankietowanych (79%) odpowiedziała, że loka-
lizacja ma wpływ na wybór fitness klubu. Powodem może być czas, który 
trzeba poświęcić na dojazd. Jedynie 21% ankietowanych uważa, że nie jest 
to dla nich istotne. Być może wolą udać się do miejsca, które jest położone 
w mniej korzystnej lokalizacji, ale oferuje na przykład lepszy zakres usług.

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o odpowiedź, czy 
cena ma w ich przypadku wpływ na wybór klubu fitness (wykres 4).

Wykres 4. Wpływ ceny na wybór klubu fitness

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów (82%) odpowiedziała, że cena ma wpływ na 
wybór fitness klubu. Może to być spowodowane tym, że studenci koncen-
trują się na nauce i niewielu z nich podejmuje pracę, dlatego też nie mogą 
sobie pozwolić na zbyt duże wydatki. Jednak nie do końca potwierdzają to 
odpowiedzi dotyczące sytuacji finansowej ankietowanych, ponieważ po 
zsumowaniu odpowiedzi okazuje się, że 71% respondentów uważa ją za 
korzystną. Prawdopodobnie wydają oni swoje pieniądze rozważnie i wolą 
nie przepłacać.

Następne pytanie dotyczyło wpływu elastycznych godzin otwarcia klu-
bów fitness na wybór przez respondenta konkretnego miejsca (wykres 5).
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Wykres 5. Wpływ godzin otwarcia na wybór klubu fitness

Źródło: opracowanie własne.

Przeważająca większość respondentów (81%) uważa, że elastyczne 
godziny otwarcia zachęciłyby ich do wybrania konkretnego fitness klubu. 
Studenci mają zajęcia na uczelniach o różnych porach dnia, przez co nie 
mogą uczęszczać do tego typu klubów w ściśle określonym czasie. Możli-
wość ćwiczenia w odpowiednich dla siebie godzinach jest dla nich na tyle 
ważna, że stanowi istotne kryterium, którym kierują się podczas wybierania 
takiego miejsca.

Wykres 6. Wpływ lokalizacji klubu fitness na terenie mia-
steczka studenckiego na częstotliwość wizyt ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne.
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Zdania respondentów są podzielone: 55% ankietowanych uważa, że gdyby 
klub fitness był zlokalizowany na terenie miasteczka studenckiego, wpłynę-
łoby to na częstotliwość ich wizyt. Prawdopodobnie jest to spowodowane 
tym, że na znajduje się tu uczelnia oraz akademiki, więc studenci mogliby 
szybko dotrzeć do klubu fitness, nie tracąc przy tym pieniędzy na dojazd. 
Jednak dla tych, którzy nie mieszkają w akademikach, lokalizacja ta może 
okazać się nieodpowiednia, gdyż po zajęciach studenci są zmęczeni i zanim 
pójdą na trening, chcą najpierw coś zjeść i odpocząć. 

Pytanie, które pojawiło się w ankiecie jako następne, dotyczyło zainte-
resowania ankietowanych konsultacjami z dietetykiem (wykres 7). 

Wykres 7. Zainteresowanie konsultacjami z dietetykiem

Źródło: opracowanie własne.

Większość ankietowanych (75%) zadeklarowała, że byłaby zaintere-
sowana konsultacjami z dietetykiem, gdyż prawdopodobnie respondenci 
zdają sobie sprawę, że aby zachować lub osiągnąć nienaganną sylwetkę, 
poza aktywnością fizyczną potrzeba również odpowiedniej diety. Istotnym 
czynnikiem mającym wpływ na odpowiedzi może być również fakt, że kon-
sultacje odbywałyby się w tym samym miejscu, w którym ankietowani by 
ćwiczyli, co mogłoby ich skłonić do skorzystania z takich kompleksowych 
usług oferowanych przez klub.

Następne pytanie dotyczyło zainteresowania karnetem, który gwarantuje 
niższą cenę i spotkanie z dietetykiem (wykres 8).
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Wykres 8. Zainteresowanie karnetem gwarantującym niższą 
cenę i gratisowe spotkanie z dietetykiem

Źródło: opracowanie własne.

Znaczna większość ankietowanych (83%) byłaby zainteresowana karne-
tem gwarantującym niższą cenę i darmowe spotkanie z dietetykiem, które 
mogłoby ich zmotywować do przejścia na zdrowszy tryb życia. Zachęcająco 
działa tu przede wszystkim możliwość wydania mniejszej kwoty na zajęcia 
i nieodpłatnego skorzystania z dodatkowej usługi.

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości spożywania ekologicznego 
jedzenia przez ankietowanych (wykres 9).

Wykres 9. Częstotliwość spożywania ekologicznych posiłków 
przez ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.
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Głosy respondentów były rozbieżne. W skali, w której 1 oznaczało nigdy, 
a 5 – bardzo często, najwięcej osób (30%) zaznaczyło odpowiedź 3, czyli 
średnio często. Dużo było też głosów sugerujących bardzo niewielkie spo-
życie ekologicznego jedzenia lub jego brak (po zsumowaniu – 41%). Może 
to być spowodowane tym, że taka żywność jest droższa lub jej przygotowa-
nie wymaga więcej czasu. Prawdopodobnie młodzi ludzie nie przywiązują 
wagi do tego, jakiej jakości jedzenie spożywają. Jedynie 13% ankietowanych 
odpowiedziało, że je produkty ekologiczne bardzo często.

Kolejne pytanie dotyczyło korzystania z umieszczonego w klubie fitness 
sklepu oferującego ekologiczną żywność i suplementy diety (wykres 10).

Wykres 10. Zainteresowanie sklepem z żywnością ekologiczną 
i suplementami diety w klubie fitness

Źródło: opracowanie własne.

Rozkład procentowy odpowiedzi twierdzących i przeczących jest niemal 
identyczny. Nieznaczna większość ankietowanych (53%) uważa, że korzysta-
łaby ze sklepu oferującego żywność ekologiczną i suplementy diety, pozostałe 
osoby (47%) twierdzą, że nie odwiedzałyby sklepu. Zainteresowanie może się 
wiązać z tym, że respondenci w tym samym miejscu mieliby możliwość nie 
tylko poćwiczyć, ale także nabyć produkty, które pozwoliłyby im utrzymać 
efekty ćwiczeń, natomiast powodem braku zainteresowania jest najpraw-
dopodobniej to, że ankietowani nie spożywają żywności ekologicznej lub 
jedzą ją w ograniczonej ilości, na co wskazywały odpowiedzi na poprzednie 
pytanie (zob. wykres 9). 
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Następne pytanie odnosiło się do rodzaju aktywności, jaką preferują 
ankietowani (wykres 11).

Wykres 11. Rodzaje aktywności preferowane przez ankieto-
wanych

Źródło: opracowanie własne.

Zdania respondentów są podzielone. Najwięcej ankietowanych (32%) 
preferuje ćwiczenia siłowe, duży odsetek przypada także na ćwiczenia rozcią-
gające (25%) i taniec (25%). Nieco mniej ankietowanych (9%) jako ulubioną 
formę aktywności wskazało bieganie. Inne odpowiedzi pojawiały się rzadko, 
były wskazywane przez pojedyncze osoby.

Następnie respondenci zostali zapytani o to, jakie zajęcia szczególnie by 
ich interesowały. Ankietowani mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. 
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Wykres 12. Zajęcia, które interesowałyby ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: kickboxing (45%), joga 
(44%), aerobik (41%) i zumba (37%). Może to być spowodowane obecną 
popularnością i powszechnością tych zajęć. 

Prawie wszyscy ankietowani mężczyźni wybrali kickboxing, prawdopo-
dobnie dlatego, że jest to dyscyplina sportowa, w której walczy się, stosując 
bokserskie ciosy i kopnięcia. Zainteresowanie tym rodzajem aktywności 
przypisuje się szczególnie mężczyznom, choć również coraz więcej kobiet 
bierze w nich udział. Kobiety z kolei najczęściej wybierały jogę, aerobik  
i zumbę – zajęcia z pewnością zdominowane przez panie.

Kolejne pytanie miało charakter otwarty i dotyczyło skojarzeń z klubem 
fitness.
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Wykres 13. Skojarzenia ankietowanych z klubem fitness

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej respondentów (26%) uznało, że klub fitness kojarzy im się 
z ćwiczeniami, a więc z aktywnością fizyczną, co wydaje się najbardziej 
naturalnym skojarzeniem ze względu na główne przeznaczenie tego typu 
miejsca. 15% ankietowanych kojarzy klub fitness ze zdrowiem i zdrowym 
trybem życia, który wiąże się z aktywnością fizyczną.

Co ciekawe, łącznie tylko 2% respondentów wypowiedziało się nega-
tywnie na temat tego typu klubu, twierdząc, że jest to strata czasu (1%) oraz 
wysoki koszt (1%). Być może osoby te nie znalazły odpowiedniego miejsca, 
w którym byłyby prowadzone ciekawe zajęcia w atrakcyjnej cenie. 

Następne pytanie dotyczyło możliwości miesięcznego wydatkowania 
pieniędzy na zajęcia ruchowe (wykres 14).
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Wykres 14. Budżet, jaki ankietowani są w stanie przeznaczyć 
na zajęcia ruchowe w miesiącu

Źródło: opracowanie własne. 

Dokładnie połowa ankietowanych wskazała przedział 51–100 zł, a 26% 
respondentów przyznało, że jest to mniej niż 50 zł. Łącznie zaledwie 24% 
ankietowanych studentów jest gotowych przeznaczyć na zajęcia ruchowe 
więcej niż 100 zł w miesiącu. Przypuszcza się, że może to być spowodowane 
ich sytuacją materialną (tylko 17% określiło ją jako bardzo dobrą). Ponadto 
badanymi są studenci, którzy skupiają się na nauce, prawdopodobnie część z 
nich nie podejmuje jednocześnie pracy, dlatego ich budżet jest ograniczony. 
Dodatkowy wpływ na takie a nie inne odpowiedzi mogło mieć to, że ceny 
miesięcznych karnetów do klubów fitness lub siłowni wynoszą zwykle około 
100 zł. To prawdopodobnie optymalny i akceptowany przez ankietowanych 
poziom cen za tego typu usługi.

Ankietowanych zapytano następnie, czy darmowe pierwsze zajęcia  
w ofercie fitness klubu miałyby wpływ na jego wybór (wykres 15).
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Wykres 15. Wpływ darmowych pierwszych zajęć na wybór klubu

Źródło: opracowanie własne. 

Większość respondentów (82%) uważa, że darmowe pierwsze zajęcia 
miałyby dla nich znaczenie przy wyborze klubu. Nieodpłatne skorzystanie 
z takiej usługi daje możliwość dokonania oceny miejsca przed zakupem 
karnetu i podjęcia świadomej decyzji o wyborze lub rezygnacji z danego 
klubu do ćwiczeń.

Następne pytanie dotyczyło chęci otrzymywania przez badanych infor-
macji o promocjach, nowościach, zmianach w klubie (wykres 16).

Wykres 16. Chęć otrzymywania przez ankietowanych informa-
cji o promocjach, nowościach i zmianach w klubie

Źródło: opracowanie własne. 
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Łącznie 73% ankietowanych chciałoby otrzymywać takie informacje, 
jednak na różne sposoby. Większość wolałaby, aby przekazywano je za 
pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, 
lub mailowo. Wiąże się to zapewne z tym, że badani studenci korzystają z tych 
mediów na co dzień i jest to dla nich najwygodniejsza forma komunikacji.

Informacji o promocjach, nowościach i zmianach w ogóle nie chciałoby 
otrzymywać 27% respondentów. Może to wynikać z braku zainteresowa-
nia takimi wiadomościami, ale również z tego, że podobne marketingowe 
treści są rozsyłane do użytkowników przez różnego rodzaju firmy niemal 
codziennie, dlatego odbiorcy mogą nie życzyć sobie otrzymywania kolej-
nych tego typu informacji i chcieć zminimalizować liczbę otrzymywanych 
powiadomień.

W ostatnim pytaniu poproszono respondentów o opisanie ich wymarzo-
nego/idealnego fitness klubu poprzez wybranie jednej lub kilku podanych 
odpowiedzi.

Wykres 17. Cechy dobrego klubu fitness

Źródło: opracowanie własne. 

Według największej liczby respondentów (20%) wymarzony klub fitness 
powinien odznaczać się miłą atmosferą, na co może mieć wpływ również 
uprzejma i pomocna obsługa (18%). Badani cenią też sobie duży wybór 
sprzętu do ćwiczeń (18%), ponieważ dzięki temu mogą urozmaicić sobie 
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ćwiczenia, a ponadto nie marnują czasu na czekanie na swoją kolej. 13% 
respondentów uważa, że ich wymarzony klub fitness powinien oferować 
urozmaicone zajęcia, aby każdy mógł znaleźć odpowiednią dla siebie aktyw-
ność fizyczną. Co ciekawe, najrzadziej wybieraną odpowiedzią była dobra 
lokalizacja, mimo że w pytaniu nr 3 aż 79% ankietowanych odpowiedziało, 
że lokalizacja ma w ich przypadku wpływ na wybór fitness klubu.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA
W badaniu, które dotyczyło analizy zapotrzebowania na usługi fitnessowe  
w miasteczku studenckim w Częstochowie, została zweryfikowana następu-
jąca hipoteza badawcza: zakłada się, że istnieje zapotrzebowanie na otwarcie 
nowego klubu fitness na terenie miasteczka studenckiego w Częstochowie. 
Badanie potwierdziło powyższą hipotezę. Świadczą o tym przede wszystkim 
odpowiedzi przedstawione na wykresach 2 i 6: dla respondentów najbar-
dziej odpowiednimi miejscami na wykonywanie ćwiczeń są klub fitness 
(28%) oraz siłownia (28%), co wskazuje, że konsensusowym rozwiąza-
niem mogłoby być stworzenie sieci klubów fitness połączonych z siłownią; 
ponadto 55% studentów zadeklarowało, że gdyby na miasteczku studenckim 
funkcjonował klub fitness, miałoby to wpływ na częstotliwość ich wizyt 
w tym miejscu. Utworzenie klubu fitness i siłowni na terenie miasteczka 
studenckiego mogłoby pozwolić studentom trenować w myśl współcze-
snej, holistycznej definicji fitnessu. Obecnie fitness to szeroko pojmowania 
aktywność fizyczna i nowa filozofia życiowa, która zakłada bycie w dobrej 
formie (z ang. fit), tzn. bycie zdrowym i sprawnym, wysportowanym. 

Potwierdziły się także pozostałe hipotezy. Zakładano, że ponad połowa 
ankietowanych studentów jest aktywna fizycznie. Jeśli przyjmie się, że aktyw-
ność fizyczna oznacza ćwiczenia podejmowane co najmniej raz w tygodniu, 
to 73% ankietowanych jest aktywnych fizycznie (wykres 1), zatem hipoteza 
się potwierdziła. Ankieta wykazała także, że studenci mają środki finan-
sowe na systematyczne uczestnictwo w zajęciach, gdyż 71% ankietowanych 
uważa swoją sytuację materialną za dobrą (54%) i bardzo dobrą (17%), choć 
jednocześnie respondenci przyznali, że cena ma wpływ na wybór fitness 
klubu (82%, wykres 4) i że byliby zainteresowani karnetem ze zniżką (83%, 
wykres 8). Potwierdziło się również założenie, że co najmniej 50% studen-
tów preferuje zdrową żywność: 59% respondentów przyznało, że spożywa 
ekologiczne jedzenie czasem, często lub bardzo często. 

Jeśli chodzi o ofertę klubów fitness i siłowni, to badani odpowiedzieli, że 
najchętniej uczestniczyliby w zajęciach z kickboxingu, jogi, aerobiku oraz 
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zumby (wykres 12), co potwierdziło hipotezę, że studenci są najbardziej 
zainteresowani ćwiczeniami typu aerobik i joga. 

Badanie pokazało, że zainteresowanie studentów klubem fitness działa-
jącym na terenie miasteczka studenckiego byłoby dość duże. To argument 
przemawiający za tym, że miejsca, w których można trenować i rozwijać 
swoją sprawność fizyczną, są obecnie istotnym elementem spajającym spo-
łeczności lokalne, w tym społeczność, jaką tworzą mieszkańcy miasteczka 
studenckiego.
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ZAGROŻENIA CYBERNETYCZNE 
DLA MŁODEGO UŻYTKOWNIKA 
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SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

CYBER THREATS TO A YOUNG INTERNET USER  
IN THE PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT  

OF THE INFORMATION SOCIETY
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ABSTRACT
Development of the information society includes not only the expansion of 
the Internet network or use of new technologies in people’s lives, but also a 
wide range of previously unknown challenges and threats which in many cases, 
because of their cybernetic nature, may seem unrealistic. Yet, they pose seri-
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ous threats to the safety of Internet users, in particular adolescents, who often 
do not understand the risks involved and become victims, or perpetrators, of 
cyber pathology. Information and communication technologies are insepa-
rable elements of the life of a young person, which is why it is so important 
to study this new area of the functioning of adolescents in order to protect 
them from new dangers. The article shows the results of a survey conducted 
in 2017 by one of the authors. The study aimed to investigate the scale of the 
development of new technologies and their role in young people’s life.

KEYWORDS
cyber patologies, cyber threats, Internet threats, electronic aggression, 
cyberbullying

ABSTRAKT
Rozwój społeczeństwa informacyjnego to nie tylko rozrost sieci interne-
towej czy wykorzystywanie nowych technologii w życiu człowieka. Jest 
to również szereg nieznanych dotąd wyzwań i zagrożeń, które w wielu 
przypadkach, ze względu na swój cybernetyczny wymiar, mogą wydawać 
się mało realne. Tymczasem stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa użytkowników sieci, w szczególności osób nieletnich, które często, nie 
zdając sobie sprawy z niebezpieczeństw, stają się ofiarami oraz sprawcami 
cyberpatologii. Technologie informacyjno-komunikacyjne są nieodłącz-
nym elementem życia młodego człowieka, dlatego tak ważne jest badanie 
nowej przestrzeni funkcjonowania adolescentów, by móc uchronić ich przed 
nowymi niebezpieczeństwami. W artykule przedstawiono wyniki badań 
ankiety przeprowadzonej w 2017 roku przez jedną z autorek niniejszego 
artykułu. Badanie miało na celu zbadanie skali rozwoju nowych technologii 
oraz ich roli w życiu młodego człowieka.

SŁOWA KLUCZOWE
cyberpatologie, zagrożenia cybernetyczne, zagrożenia internetowe, agresja 
elektroniczna, cyberbullying

WSTĘP
XXI wiek to czas wielkich zmian w życiu człowieka. Komputeryzacja świata 
oraz rozwój Internetu i nowych technologii doprowadziły do przemian  
w strukturze społeczeństwa, obecnie zwanego społeczeństwem informacyj-
nym. Współczesna cywilizacja, w porównaniu do poprzednich, wyróżnia 
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się między innymi tworzeniem technologii intelektualnych, które stają 
się podstawą podejmowania decyzji nie tylko społecznych, ale również 
politycznych, wysoko rozwiniętym sektorem usług nowoczesnych, do 
których zalicza się telekomunikację, informatykę, bankowość czy zarzą-
dzanie oraz gospodarkę opartą na wiedzy, dzięki której w obecnym układzie 
społecznym zaobserwować można uprzywilejowaną pozycję specjalistów  
i naukowców w strukturach zawodowych. Co ważne, głównym produktem 
wytwarzanym przez społeczność jest informacja, która jest dobrem niema-
terialnym, mającym często wartość większą niż towary materialne. Rozkwit 
społeczeństwa informacyjnego niesie ze sobą wiele wyzwań i zagrożeń  
w różnych obszarach życia społecznego. Współczesny człowiek – zwłaszcza 
młody, wchodzący w świat osiągnięć XXI wieku – któremu umożliwia się 
pełne przystosowanie do otaczającej go rzeczywistości, korzysta z wszelkich 
dóbr. Niniejszy artykuł został poświęcony tym usługom, które mają związek  
z bezpieczeństwem młodych ludzi będących użytkownikami Internetu. Jest 
to temat niezwykle istotny, ponieważ pojawienie się nowych technologii  
i Internetu przyczyniło się do powstania wielu niebezpieczeństw i patologii 
społecznych w świecie wirtualnym i poza nim.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I TECHNOLOGIE ICT
Społeczeństwo postindustrialne, postkapitalistyczne, ponowoczesne, glo-
balne, sieciowe, internetowe czy technologiczne – to wszystko określenia 
społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje się między innymi 
zdolnością wykorzystywania systemów informatycznych i urządzeń kom-
puterowych. Po raz pierwszy sformułowania „społeczeństwo informacyjne” 
użył japoński etnolog Tadao Umesao w 1963 roku w artykule dotyczącym 
teorii ewolucji społeczeństwa, które swoje istnienie opierało na technolo-
giach informatycznych i przetwarzaniu informacji. Rozpowszechnienie się 
tego terminu nastąpiło nieco później, bo dopiero w 1968 roku, a wszystko za 
sprawą Kenichiego Koyamy, który poruszył tę problematykę w rozprawie pt. 
Introduction to Information Theory. Obecnie mianem społeczeństwa infor-
macyjnego określa się ustrój społeczno-gospodarczy, w którym główną rolę 
odgrywają produktywne wykorzystywanie zasobów informacyjnych oraz 
dynamiczna pod względem wiedzy produkcja. Nieco inną definicję przed-
stawia Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według 
niej społeczeństwo informacyjne to ustrój powstały w wyniku przecięcia się 
odmiennych przemysłów, takich jak telekomunikacja, media elektroniczne 
i informatyczne opierające się na paradygmacie informacji cyfrowej, której 
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jednym z głównych walorów jest stale rosnąca moc obliczeniowa sprzętów 
komputerowych oferowanych konsumentom. Innym bardzo istotnym ele-
mentem jest łączenie owych urządzeń w jedną wielką sieć, dzięki czemu 
możliwe jest przesyłanie materiałów i dzielenie się nimi na szeroką skalę. 
Zgodnie z definicją OECD jest to sedno społeczeństwa informacyjnego. 
Według Tomasza Gobana-Klasa i Piotra Sienkiewicza społeczeństwo sieci 
należy traktować jako ustrój cywilizacyjny mający rozpocząć nową erę  
w procesie ewolucji ludzkości. Co więcej, owa przemiana powinna się wią-
zać z:

 ‒ odejściem od zmechanizowanej wizji świata na rzecz systemowej,  
w której nawet najmniejsze zmiany głównych kryteriów, takich jak 
działania indywidualne, mogą w znacznym stopniu wpływać na bieg 
zdarzeń;

 ‒ ze zrezygnowaniem z powszechnych wzorców oświeceniowych, w tym 
utożsamiania rozwoju z postępem;

 ‒ rozwojem systemu wartości, który prowadzi do dostosowania zarów-
no jednostek, jak i całego społeczeństwa do niestałości świata 1.
Wielu autorów oraz wiele instytucji podejmowało próbę zdefiniowania 

społeczeństwa informacyjnego, wskutek czego w literaturze przedmiotu 
istnieją liczne propozycje jego definiowania ze względu na dopasowywanie 
jego struktur do różnych dziedzin życia społecznego, zatem zostanie ono ina-
czej scharakteryzowane przez socjologów, ekonomistów czy informatyków. 

Poruszając problematykę społeczeństwa informacyjnego, nie sposób 
nie wspomnieć o technologiach i mediach, które stały się fundamentem 
funkcjonowania społeczności sieciowej. Według Comarch 2 technologie 
ICT (ang. Information and Communication Technologies; pol. technologie 
informacyjno-komunikacyjne – TIK) obejmują szeroki zakres technolo-
gii, urządzeń komunikacyjnych oraz aplikacji związanych z przepływem 
informacji. Zalicza się do nich: telekomunikację (linie telefoniczne i bez-
przewodowe), komputery, niezbędne oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
systemy satelitarne, ośrodki przechowywania danych, a także usługi i sys-
temy audiowizualne, które umożliwiają użytkownikom dostęp do danych, 

1  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwa-
nia, Kraków 1999, s. 55.

2  Firma Comarch to globalny integrator, twórca innowacyjnych rozwiązań i systemów in-
formatycznych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do zarządzania 
dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
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ich przechowywanie, przekazywanie i analizowanie 3. Technologie ICT to 
nie tylko produkcja urządzeń komunikacyjnych, jak sprzęt komputerowy, 
biurowy, sieciowy czy sprzęt wykorzystywany do przesyłu danych, ale rów-
nież różnego rodzaju usługi, np. telekomunikacyjne czy informatyczne. 
Technologie te mają wiele zastosowań zarówno w życiu codziennym, jak  
i w pracy czy rozrywce. Swoją atrakcyjność zawdzięczają możliwości dosto-
sowania ich do indywidualnych potrzeb człowieka. Ważny jest także fakt, że 
umożliwiają integrację społeczną na całym świecie, a granice geograficzne 
nie stanowią dla nich żadnej bariery.

SKALA POPULARNOŚCI TECHNOLOGII INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY
Z początkiem roku 2017 jedna z autorek niniejszego artykułu, Anita Jopek, 
przeprowadziła badania internetowe mające na celu ocenę skali rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego oraz ocenę roli, jaką Internet oraz nowe 
technologie odgrywają w życiu dorastających osób. Ankieta pt. Współczesna 
młodzież a rozwój społeczeństwa informacyjnego została skierowana do osób 
od 10 roku życia, a liczba jej respondentów (N) wyniosła 100 (N = 100) 4.

Społeczeństwo informacyjne to nie tylko wiedza i informacja, ale również 
inne dobrodziejstwa, które towarzyszą ludziom w ich codziennym funkcjo-
nowaniu. Mowa tu o sieci Internet i nowych technologiach, które stały się 
nieodłącznym elementem życia człowieka, w szczególności młodego, który 
od dziecka ma do czynienia z technologiami ICT. Według przeprowadzonych 
badań aż 91% ankietowanej młodzieży posiada laptopa, 75% smartfona, 37% 
telefon komórkowy, a 42% tablet (ryc. 1).

3  Comarch ICT – Usługi, Systemy i Technologie dla Firm, „Comarch”, https://www.comarch.
pl/handel-i-uslugi/ict/ (dostęp: 12.12.2017).

4  Ankieta powstała w ramach badań przeprowadzonych na potrzeby pracy dyplomo-
wej, zob. A. Jopek, Cyberpatologie społeczne wśród młodzieży w perspektywie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. A. 
Urbanka, prof. AP w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w 
Słupsku, Słupsk 2017.
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Ryc. 1. Urządzenia mobilne, jakie posiada współczesna mło-
dzież

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.

Jak wynika z ryc. 1, wiele młodych osób posiada więcej niż jedno urzą-
dzenie mobilne. Co więcej, znaczna część ankietowanych deklaruje, że ma 
również więcej niż jedno urządzenie danego typu (ryc. 2), np. 13% badanych 
oświadczyło, że posiada 2 telefony komórkowe / smartfony, a kolejne 3% 
zadeklarowało, że ma ich więcej niż 2. Podobnie jest w przypadku laptopa: 
jednego posiada 72% ankietowanych, dwa – 13%, a ponad dwa – 6%.

Ryc. 2. Liczba (%) poszczególnych urządzeń mobilnych, jakie 
posiada współczesna młodzież

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.
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4 Ankieta powstała w ramach badań przeprowadzonych na potrzeby pracy dyplomowej, zob. A. Jopek, 
Cyberpatologie społeczne wśród młodzieży w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, praca 
magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. A. Urbanka, prof. AP w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017. 
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Telefony komórkowe czy smartfony to urządzenia, które nie służą 
jedynie do rozmów telefonicznych. Wbudowane aparaty umożliwiają użyt-
kownikom między innymi robienie zdjęć czy nagrywanie filmików. Telefony 
mają też często zainstalowane różnego rodzaju aplikacje, takie jak gry, mapy 
czy muzyka. Dodatkowo dzięki możliwości połączenia się z Internetem 
dostarczają wielu innych funkcji. Wszystkie osoby biorące udział w ankie-
cie (100%) stwierdziły, że smartfony służą im głównie do rozmów. Kolejną 
pozycję wśród najczęstszych zastosowań telefonów komórkowych zajęły 
wiadomości SMS, które wysyła 94% respondentów. Dalej znalazły się: robie-
nie zdjęć – 93%, możliwość surfowania po Internecie – 87%, nagrywanie 
filmów – 61%, możliwość grania w gry – 51%, możliwość robienia e-zaku-
pów – 46%, oglądanie filmów – 42%, i dokonywanie płatności – 41% (ryc. 3).

Ryc. 3. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie „Do czego 
służy Ci telefon komórkowy, smartfon?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.

Ważnym elementem społeczeństwa informacyjnego, jak niejednokrot-
nie już wspominano, jest dostęp do sieci. Na pytanie „Czy masz  dostęp do 
Internetu?” respondenci jednogłośnie odpowiedzieli, że tak (ryc. 4).
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Ryc. 4. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie „Czy masz 
dostęp do Internetu?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.

Obecnie sieć Internet jest na tyle rozwinięta, że można z niej korzystać 
nie tylko w domu, ale również poza nim. Jak widać na ryc. 5, ludzie korzystają  
z Internetu m.in. u znajomych – 75%, u rodziny – 74%, w centrach handlowych – 
65%, w szkołach – 56%, w autobusach, które posiadają modem wi-fi – 
35%, oraz w pociągach – 27%.

Ryc. 5. Miejsca, w których ankietowani korzystają z dostępu 
do Internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.
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Internet jest niezwykłym wynalazkiem, który daje społeczeństwu wiele 
możliwości na różnych płaszczyznach. Młodzi ludzie używają go w szczegól-
ności do kontaktów ze znajomymi (95%), albo wykorzystują jako narzędzie 
do poszukiwania informacji (94%). Bardzo popularne jest również trakto-
wanie Internetu jako formy rozrywki (84%) oraz źródła wiedzy / pomocy 
w nauce (78%). Dostęp do sieci niezbędny jest też wielu osobom do pracy 
(53%) (ryc. 6).

Ryc. 6. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie „Do czego 
wykorzystujesz Internet?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.

Cyberprzestrzeń staje się alternatywą dla świata rzeczywistego. Wiele 
zajęć i czynności, które ludzie wykonują na co dzień, ma swój odpowiednik 
w wersji elektronicznej. Doskonałym przykładem są tutaj portale spo-
łecznościowe, które umożliwiają wzajemny kontakt za pomocą nie tylko 
wiadomości tekstowych, ale również wiadomości wideo, bankowość mobilna 
czy e-zakupy. Wśród ankietowanej młodzieży najbardziej popularną usługą 
internetową okazała się poczta e-mail. Korzysta z niej 88% respondentów. 
Kolejne miejsce z wynikiem 79% zajmują portale informacyjne oraz czaty/
komunikatory, następne są serwisy społecznościowe  – 78%, sklepy interne-
towe i aukcje internetowe – 70%, portale z filmami on-line – 65%, portale 
rozrywkowe – 63%, portale z wiedzą naukową – 59%, serwisy do ściągania 
plików – 48%, gry on-line – 46%, fora internetowe – 42%, portale szkolne – 
32%, blogi – 27%, i na ostatnim miejscu – serwisy randkowe, które odwiedza 
zaledwie 8% spośród badanych osób (ryc. 7).
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Ryc. 7. Usługi internetowe, z których korzystają ankietowani

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.

Bez wątpienia można stwierdzić, że obecnie młodzi ludzie zatracają się 
w wirtualnym świecie. Na pytanie: „Ile godzin dziennie spędzasz w Inter-
necie?” 46% ankietowanej młodzieży odpowiedziało, że ponad 4 godziny, 
31% badanych stwierdziło, że korzysta z sieci od 2 do 4 godzin dziennie, zaś 
22% respondentów przeznacza na to od 1 do 2 godzin dziennie. Tylko 3% 
ankietowanych spędza w sieci niespełna godzinę (ryc. 8).

Ryc. 8. Czas, jaki młodzież poświęca na korzystanie z Internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.
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Internet oraz nowe technologie towarzyszą młodym ludziom prak-
tycznie od chwili ich narodzin, dlatego też wielu z nich nie może sobie 
wyobrazić życia bez owych wynalazków, tym bardziej że potrafią one uła-
twiać codzienne funkcjonowanie. Na pytanie „Czy wyobrażasz sobie życie 
bez telefonu komórkowego?” aż 79% ankietowanych odpowiedziało, że nie,  
z kolei na pytanie „Czy wyobrażasz sobie życie bez komputera/laptopa?” aż 
38% respondentów odpowiedziało, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o wizję 
życia bez Internetu, aż 82% osób odpowiedziało, że nie jest w stanie sobie 
tego zobrazować (ryc. 9). 

Ryc. 9. Wizja życia bez nowych technologii w opinii młodzieży

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Współczesna młodzież a rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.

Jak pokazują powyższe badania, stopień rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego jest bardzo wysoki. Obecnie prawie każdy nastolatek posiada 
własny telefon czy laptop. Normą stał się także dostęp do Internetu, osiągalny 
niemal w każdym miejscu na Ziemi. Nowe technologie w dużym stopniu 
ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Niestety stają się też pewnego rodzaju 
pułapką, w którą młodzi ludzie często dają się złapać. Można stwierdzić, 
że w XXI wieku Internet stał się najbardziej powszechnym i użytecznym,  
a jednocześnie najbardziej niebezpiecznym wynalazkiem. Wiele młodych 
osób spędza mnóstwo godzin w cyberprzestrzeni. Niepokojący staje się 
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5 Antrofobia – lęk przed kontaktami z ludźmi. 
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fakt, że młodzież zastępuje bezpośrednie relacje międzyludzkie tymi z sieci, 
co prowadzi do licznych zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka, takich jak 
izolacja, a nawet antrofobia5.

Powyższa analiza wyników ankiety dowodzi, że świat rzeczywisty jest 
stopniowo pochłaniany przez świat wirtualny (choć na obecnym poziomie 
rozwoju nowych technologii nie jest to jeszcze w pełni możliwe). Niemniej 
jednak dużo elementów życia codziennego, takich jak rozrywka, kultura, 
nauka czy praca, przenoszonych jest do świata cyberprzestrzeni.

ZAGROŻENIA MŁODEGO UŻYTKOWNIKA W SIECI
Cyberprzestrzeń ze względu na swą niematerialną postać wydawać się 
może przestrzenią bezpieczną. Niestety poprzez dużą anonimowość, którą 
zapewnia, staje się idealnym miejscem do tworzenia się patologii oraz róż-
nego rodzaju zagrożeń i pułapek czyhających na użytkowników. Grupą osób 
szczególnie narażoną na tego typu niebezpieczeństwa są dzieci i młodzież, 
które ze względu na swoją łatwowierność i naiwność stają się częstymi 
ofiarami przestępców i oszustów. Warto też dodać, że adolescenci6 coraz 
częściej są nie tylko poszkodowanymi, ale też oprawcami, co stanowi zja-
wisko wielce niepokojące. 

Z racji tego, że cyberświat jest ogromną przestrzenią, do której mają 
dostęp różni ludzie, o różnych zamiarach i intencjach, nie sposób kontro-
lować wszystkiego, co się w niej znajduje, dlatego też jednym z zagrożeń, na 
jakie może natknąć się młodzież, są niebezpieczne treści, do których zalicza 
się m.in.:

 ‒ wulgaryzmy – według Słownika SJP.PL są to słowa będące mocnym, 
dobitnym, ordynarnym, niemiłym określeniem osoby lub zjawiska7.  
Z tego typu zachowaniem można się spotkać w szczególności na forach 
internetowych, na których to użytkownicy często nadużywają wolno-
ści słowa, obrażając czy poniżając pozostałych uczestników dyskusji;

 ‒ dyskryminację i rasizm – choć Internet dzięki swojej anonimowości  
i neutralności  rasowej miał być remedium na tego rodzaju zachowa-
nia, okazuje się, że wiele młodych osób coraz częściej jest w nim na-
pastowanych ze względu na wyznanie czy kolor skóry. Dyskryminacja  
w sieci dotyczy w szczególności pochodzenia, wyznania i poglądów;

5  Antrofobia – lęk przed kontaktami z ludźmi.
6  Adolescent – dorastający chłopiec lub dziewczyna.
7  Wulgaryzm, „Słownik SJP.PL”, https://sjp.pl/wulgaryzm (dostęp: 12.12.2017).
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 ‒ pornografię – są to materiały o charakterze seksualnym, mające na 
celu wzbudzenie podniecenia seksualnego u odbiorcy. Zbyt wczesny 
kontakt małoletniego z treściami o tematyce seksualnej może wpły-
wać destrukcyjnie na jego psychikę. Niestety w cyberprzestrzeni bar-
dzo często i łatwo można napotkać tego rodzaju  zdjęcia, filmy czy na-
grania;

 ‒ cyberprzemoc – to zjawisko wielowymiarowe, które ze względu na 
różne rodzaje zachowań, jakimi się przejawia, jest trudne do szczegó-
łowego scharakteryzowania. Ogólnie mówiąc, jest to tyranizowanie, 
szykanowanie, nękanie. To każde wrogie działanie skierowane do grup 
lub jednostek, dokonywane za pomocą zarówno mediów elektronicz-
nych, jak i cyfrowych.
Kolejnym zagrożeniem w sieci, na które narażeni są młodzi ludzie, jest 

agresja elektroniczna (cyberagresja, przemoc elektroniczna, cyberprzemoc). 
Samo słowo „agresja” ( z łac. aggresio – ‘napaść, natarcie’) oznacza skłonność 
do zachowań i działań złowrogich, nasyconych przemocą, skierowanych 
wobec nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Natomiast agresja elektroniczna to 
wszelkie akty tradycyjnej agresji dokonywane za pomocą nowych technologii, 
takich jak Internet czy telefon komórkowy. Przykładem cyberprzemocy jest 
między innymi cyberbullying, który przejawia się nękaniem, zastraszaniem 
i szantażowaniem ofiary. Sprawca cyberbullyingu publikuje i rozsyła mate-
riały ośmieszające poszkodowanego, a także podszywa się pod niego bez 
jego wiedzy i zgody8. Co więcej, za cyberbullying uznaje się każde działanie 
grup i jednostek dokonane za pomocą mediów elektronicznych czy cyfro-
wych, mające na celu wyrządzenie krzywdy lub wywołanie dyskomfortu  
u innych osób9. Ze względu na bardzo ogólną definicję cyberbullyingu wielu 
naukowców proponuje podział tego zjawiska na cyberprzemoc bezpośrednią 
i pośrednią. Ta pierwsza polega na rozsyłaniu wiadomości wprost do ofiary, 
natomiast druga zakłada udział osób trzecich, które często są nieświadome 
swoich czynów10. Zjawisko agresji elektronicznej bywa bagatelizowane ze 
względu na brak bezpośredniego kontaktu między sprawcą a ofiarą, tym-
czasem w wielu przypadkach kończy się ono tragicznie. 

8  Ł. Wojtasik, Cyberprzemoc, ,,Niebieska Linia” 2007, nr 2, s. 27.
9  J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania mło-

dzieży, Kraków 2012, s. 123.
10  R. Kowalski, S. Limber, P. Agatson, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków 

2010, s. 50.
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Przykładem zjawiska, w którym można się dopatrzeć agresji elektro-
nicznej oraz treści niewłaściwych dla młodych ludzi, jest tzw. Elsagate. To 
stosunkowo nowe zjawisko – pojawiło się w Internecie wraz z aplikacją 
YouTube Kids11, która przeznaczona jest dla dzieci. Jej głównym założeniem 
jest umożliwienie najmłodszym użytkownikom sieci odkrywania świata za 
pomocą materiałów wideo. Jak utrzymują twórcy YouTube Kids, aplikacja 
ta posiada wiele filtrów i zabezpieczeń, które mają zapewnić adolescentom 
dostęp do właściwych treści12. Jednak jak każdy system również i ten oka-
zał się wadliwy. Z upływem czasu na stronie zaczęły się pojawiać materiały,  
z którymi młodzi ludzie nie powinni mieć do czynienia. Wykorzystując wize-
runek popularnych postaci z bajek, takich jak królowa Elsa z Krainy lodu13, 
Mickey Mouse czy Spider-Man, zaczęto rozpowszechniać filmy zawierające 
niewłaściwe treści i będące przejawem agresji elektronicznej, promujące 
seks, przemoc oraz inne nieodpowiednie zachowania. „Winnym” okazuje się 
algorytm YouTube’a, który jako propozycje wyświetla filmy oznaczone tym 
samym hasłem – nie filtrując treści zamieszczanych materiałów (co nie zmie-
nia faktu, że to właśnie człowiek odpowiada za ich produkcję). Z racji tego, 
że Elsagate istnieje w sieci od niedawna, trudno wskazać, kto tak naprawdę 
jest twórcą tych filmów. Być może są to działania pedofilskie. Elsagate jest 
więc zjawiskiem bardzo niebezpiecznym, ponieważ godzi w niewinność oraz 
bezpieczeństwo dzieci, a przedstawiane w materiałach sceny mogą w bardzo 
negatywny sposób wpływać na rozwój i psychikę najmłodszych, wywołu-
jąc u nich traumę oraz demoralizując ich, a nawet prowadzić do zachowań  
i sytuacji zagrażających życiu dzieci. 

Poruszając problematykę zagrożeń cybernetycznych, często akcentuje się 
te niebezpieczeństwa, które grożą nam ze strony pozostałych użytkowników 
sieci, i zapomina się o zjawisku, które stało się zmorą społeczeństwa infor-
macyjnego. Mowa tu o uzależnieniu od Internetu i elektronicznych środków 
przekazu. Pojęcie uzależnienia kojarzy się z różnego rodzaju substancjami 
odurzającymi, takimi jak alkohol czy narkotyki. Tymczasem rozwój tech-
nologii ICT dostarczył ludziom nowych usług i bodźców, które stają się 
ich nałogiem. Jak podaje Encyklopedia PWN, uzależnieniem określa się 

11  YouTube Kids – aplikacja przeznaczona na urządzenia pracujące na systemach Android, 
skierowana do najmłodszych użytkowników Internetu.

12  Aplikacja YouTube Kids, „Google Play”, https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.google.android.apps.youtube.kids&hl=pl (dostęp: 17.12.2017).

13  Nazwa tego zagrożenia wzięła się właśnie od postaci Elsy, która prawdopodobnie jako 
pierwsza zaczęła pojawiać się w tego typu filmikach.
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stan zarówno psychicznej, jak i fizycznej oraz psychologicznej zależności 
od określonej psychoaktywnej substancji chemicznej, który przejawia się 
periodycznym lub stałym przymusem skłaniającym osobę uzależnioną do 
przyjmowania tego środka w celu uzyskania/podtrzymania efektów jego 
działania lub uniknięcia dokuczliwych objawów jego braku14. Przyczyny 
popadania w nałóg internetowy są bardzo podobne do mechanizmów uza-
leżnień od narkotyków, alkoholu czy hazardu. 

Mimo że uzależnienie od Internetu jest zjawiskiem stosunkowo nowym, 
wiadomo już, że wyróżnia się jego różne formy, takie jak: 

 ‒ uzależnienie od pobierania informacji – przeładowanie informacyjne 
(z ang. information overload) polegające na nieustannym poszukiwa-
niu nowych informacji oraz przeszukiwaniu internetowych baz da-
nych;

 ‒ socjomania internetowa – uzależnienie od kontaktów społecznych na-
wiązywanych w cyberprzestrzeni (z ang. cyberrelationship addiction). 
Osoby z tym zaburzeniem maniakalnie korzystają z pokojów czato-
wych – chatroomów – czy poczty elektronicznej, a także notoryczne 
udzielają się w grupach dyskusyjnych. To bardzo niepokojące zjawisko, 
ponieważ może prowadzić do zaburzeń w relacjach międzyludzkich  
w świecie rzeczywistym oraz do całkowitej izolacji społecznej;

 ‒ erotomania internetowa (z ang. cybersexual addiction) – oglądanie ma-
teriałów pornograficznych, takich jak zdjęcia lub filmy, oraz czynny 
udział w czatach o charakterze erotycznym;

 ‒ uzależnienie od komputera (z ang. computer addiction) – chodzi tu nie 
tylko o korzystanie z możliwości, jakie daje komputer, ale także o sam 
fakt spędzania przy nim czasu;

 ‒ uzależnienie od sieci Internet (z ang. net compulsions) – uczucie przy-
musu bycia on-line15.
Uzależnienie od Internetu (z ang. Internet Addiction Disorder – IAD) 

występuje w literaturze przedmiotu pod różnymi nazwami, takimi jak: zespół 
uzależnień od Internetu, www-holizm, interholizm, cyberuzależnienie, sie-
cioholizm lub sieciozależność, lecz jakkolwiek by go nazwać, należy skupić na 
nim szczególną uwagę, gdyż staje się on epidemią młodych ludzi będących 

14  Uzależnienia, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/uzaleznie-
nia;3992023.html (dostęp: 15.11.2019).

15  A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty 
teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014, s. 97–98.
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częścią społeczeństwa informacyjnego, co potwierdzają badania przepro-
wadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Jak 
pokazuje poniższa tabela, zarówno młodzież w gimnazjach (zwanych dalej 
G), jak i w szkołach ponadgimnazjalnych (zwanych dalej PG) ma problem 
z rozsądnym korzystaniem z sieci. Aż 85,9% uczniów PG i 78,9% uczniów 
G przebywa w cyberprzestrzeni dłużej, niż pierwotnie planowało, co więcej, 
71,3% uczniów PG i 52,9% G odczuwa poirytowanie, gdy Internet przestanie 
działać lub gdy nie mają oni do niego dostępu. Innym przykładem cybe-
ruzależnienia, jakie przejawiają adolescenci, jest korzystanie z Internetu  
w celu poprawy nastroju – robi tak 69,2% młodzieży z PG i 61,9% młodzieży 
z G. Niepokojący jest też fakt, że aż 22,2% uczniów PG i 20,1% uczniów G 
rezygnuje ze snu na rzecz spędzania czasu w cyberprzestrzeni16.

Ryc. 10. Rozkład procentowy odpowiedzi twierdzących na 
pytanie „Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek…?” z podziałem 
na uczniów gimnazjów (G) i szkół ponadgimnazjalnych (PG) 

Źródło: NASK, Nastolatki 3.0., Warszawa 2017.

Cyberuzależnienia, jak każdy inny nałóg, nie powinny być lekceważone 
i bagatelizowane, gdyż mogą prowadzić do poważnych konsekwencji i nega-
tywnych skutków w różnych sferach życia młodego człowieka.

16  NASK, Nastolatki 3.0., Warszawa 2017, s. 18.
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16 NASK, Nastolatki 3.0., Warszawa 2017, s. 18.

17 Zespół RSI – (ang. Repetitive Strain Injury) – urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.

15
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1. Skutki fizjologiczne – spędzanie długiego czasu przed komputerem, 
laptopem lub telefonem w celu korzystania z sieci może powodować:

 ‒ wady postawy, takie jak skrzywienie kręgosłupa, bóle kręgosłupa, nad-
wyrężenia mięśni karku i nadgarstka;

 ‒ bóle głowy, w tym migrenowe;
 ‒ zmęczenie i pieczenie oczu spowodowane zbyt długim wpatrywaniem 
się w monitor;

 ‒ pogorszenie się wzroku;
 ‒ padaczkę ekranową;
 ‒ zespół RSI17.

2. Skutki społeczne – duża anonimowość w cyberprzestrzeni sprzyja two-
rzeniu się zjawisk patologii i występowaniu różnego rodzaju przestępstw. 
Znaczna część młodzieży nie przestrzega w sieci ogólnie przyjętych 
norm, łamiąc zasady kultury słowa oraz dobrego wychowania. Jednym 
z ważniejszych negatywnych następstw tego nałogu jest zanikanie więzi 
emocjonalnych. Młodzi ludzie coraz częściej mają problem z podtrzy-
mywaniem i nawiązywaniem kontaktów społecznych i trudno jest im 
wejść w bezpośrednią interakcję twarzą w twarz z drugim człowiekiem, 
co prowadzi do izolacji, a w niektórych przypadkach nawet do aliena-
cji. Często adolescenci zaniedbują również swoje obowiązki szkolne  
i domowe na rzecz spędzenia czasu przed komputerem, co powoduje 
pogorszenie wyników w nauce, a w niektórych przypadkach brak pro-
mocji do następnej klasy.

3. Skutki psychologiczne – jedną z ważniejszych zmian, jakie zachodzą  
w wyniku nadmiernego przebywania w cyberprzestrzeni, jest wypaczony 
obraz rzeczywistości. W sieci młodzi ludzie mają do czynienia z prze-
mocą czy brutalnością nie tylko w grach, ale i w kontaktach społecznych, 
co powoduje, że uodparniają się oni na przemoc i agresję, traktując je 
jako zachowania powszechne i ogólnie akceptowalne. Nałogowe przeby-
wanie w cyberprzestrzeni sprawia, że osoby od niej uzależnione często 
popadają w depresję, mają problemy z pamięcią i koncentracją. Ano-
nimowość, która panuje w Internecie, pozwala jego użytkownikom na 

17  Zespół RSI – (ang. Repetitive Strain Injury) – urazy na skutek chronicznego przeciąże-
nia mięśni i ścięgien.
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kreowanie różnych wizerunków własnej osoby, co prowadzi do utraty 
poczucia tożsamości.

4. Skutki moralne – w sieci młody człowiek narażony jest na kontakt  
z wieloma niewłaściwymi treściami, takimi jak seks, pornografia, rasizm 
czy – już wyżej wymienione – agresja i przemoc, które mogą prowadzić 
do różnego rodzaju wypaczeń psychiki i odwzorowywania niewłaści-
wych zachowań w rzeczywistości.

Rozpoznanie pierwszych oznak uzależnienia od Internetu nie musi wcale 
oznaczać, że dziecko nie może już uwolnić się od tego nałogu. Najważniejsza 
jest w takim przypadku kontrola podopiecznych oraz wyznaczanie zasad  
i granic, których dziecko powinno przestrzegać podczas korzystania z sieci. 
Brak jakiejkolwiek interwencji ze strony dorosłych bez wątpienia może 
przyczynić się do pogłębiania zjawiska, którego występowanie, jak wskazują 
badania, rośnie z roku na rok.

PODSUMOWANIE
Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo przyszłości, które szczególny 
nacisk kładzie na wiedzę i umiejętności. W społeczności tej ważne miejsce 
zajmują Internet i nowe technologie, które stały się podstawowym elemen-
tem życia każdego człowieka, zwłaszcza młodego, który obcuje z nimi od 
dziecka. Pozorne bezpieczeństwo korzystania z technologii ICT, a przede 
wszystkim z Internetu, sprawia, że użytkownicy, w szczególności mło-
dzi, nie są wyczuleni na zagrożenia, jakie mogą się wiązać z korzystaniem  
z tych dobrodziejstw. Co więcej, cyberprzestrzeń to ogromna sieć, do której 
dostęp mają miliardy ludzi na świecie, trudno więc kontrolować wszystkie 
informacje i zasoby, jakie się w niej znajdują. Prowadzi to do tego, że poja-
wiające się tam niebezpieczeństwa nabierają charakteru wielowymiarowego. 
Mimo że istnieją programy wykrywające cyberzagrożenia, a społeczeń-
stwo podejmuje działania w kierunku ich wyeliminowania, nie sposób im 
wszystkim zapobiec. Zawsze znajdzie się jakaś luka w systemie, którą osoba 
o złych intencjach wykorzysta, dlatego też ważne jest, by uświadamiać 
społeczeństwo o niebezpieczeństwach, jakie mogą wynikać z korzystania 
z Internetu i nowych technologii, a także edukować je, jak przeciwstawiać 
się i zapobiegać owym zagrożeniom.
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ABSTRAKT
Żołnierze biorący udział w misjach zagranicznych są bardzo podatni na 
traumatyczne wydarzenia, które związane są z ich obowiązkami. Szkole-
nie przedwyjazdowe powinno być prowadzone nie tylko w obszarze ściśle 
związanym z działaniami na froncie, ale także w ramach przygotowania 
psychologicznego i możliwych konsekwencji związanych z długotrwałym 
występowaniem stresu i zdarzeń traumatycznych. Takie ćwiczenia mogą 
pomóc żołnierzom zminimalizować skutki doświadczeń, które miały 
miejsce w regionie konfliktu. Żołnierze powinni mieć szerszy dostęp do 
pomocy psychologicznej, aby móc na bieżąco rozwiązywać problemy 
związane z zaburzeniami psychicznymi. Należy wziąć pod uwagę różne 
aspekty stresu, nie tylko te ściśle związane z wojną na polu bitwy.

SŁOWA KLUCZOWE
stres, zagrożenie, misja, samobójstwo

WSTĘP
Na całym świecie toczy się kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych, w których 
biorą udział żołnierze z różnych krajów. Podczas misji zagranicznych żoł-
nierze są świadkami traumatycznych wydarzeń, które odciskają piętno na 
ich psychice. Zdarzenia mające miejsce na terenie objętym konfliktem zbroj-
nym na zawsze pozostają w pamięci ich uczestników. U osób powracających 
z misji niejednokrotnie odnotowuje się zaburzenia psychiczne,- spowo-
dowane wydarzeniami, w których brały udział. Są to przede wszystkim 
depresja, zespół stresu bojowego oraz zespół stresu pourazowego. 

Przed wyjazdem na misje zagraniczne żołnierze oraz ich dowódcy 
skupiają uwagę przede wszystkim na przeszkoleniu wojskowym. Jest to zro-
zumiałe ze względu na rolę, jaką odgrywają żołnierze podczas misji, jednak 
za mało mówi się o psychicznych konsekwencjach służby w rejonie konfliktu. 

Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn i konsekwencji wystę-
powania zaburzeń psychicznych u żołnierzy uczestniczących w misjach 
zagranicznych pod kątem traumatycznych sytuacji, w których się znaleźli. 

Artykuł ma charakter przeglądowy i ukazuje historyczny kontekst badań 
nad uwarunkowaniami powstawania zaburzeń psychicznych (stresowych) 
u żołnierzy biorących w misjach.

PRZYCZYNY ORAZ KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ...
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STRES
Stres jest zaburzeniem równowagi organizmu (homeostazy) wywoływanym 
przez czynnik psychologiczny lub fizjologiczny. Kilkadziesiąt lat temu uwa-
żano, że stres może powodować jedynie chorobę wrzodową żołądka, jednak 
postęp w badaniach wykazał, że ma on znaczący wpływ na funkcjonowanie 
całego organizmu. Stres może doprowadzić do występowania wielu zabu-
rzeń, takich jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia układu 
pokarmowego, osłabienie systemu odpornościowego, obniżenie zdolności 
do zapamiętywania poprzez obumieranie komórek mózgowych1. 

Występowanie stresu psychologicznego jest związane przede wszystkim z: 
1. Zakłóceniami – sytuacjami, w których człowiek jest poddany zwiększo-

nemu wysiłkowi ze względu na stawiane mu wymagania.
2. Zagrożeniami – sytuacjami związanymi z naruszeniem sfery bezpie-

czeństwa człowieka, z naruszeniem jego wartości.
3. Przeciążeniami – sytuacjami związanymi z ograniczeniami psychicz-

nymi lub fizycznymi powodującymi problemy z wykonaniem zadania.
4. Deprywacjami – sytuacjami związanymi z ograniczeniem podstawo-

wych elementów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania, takich 
jak sen, właściwe odżywianie, potrzeby społeczne i psychologiczne. 
Warto podkreślić, że stres psychologiczny może wpływać negatywnie 

na ogólne samopoczucie. Długotrwałe oddziaływanie stresu na żołnierzy 
podczas misji zagranicznych niejednokrotnie doprowadza do później-
szego wystąpienia zaburzeń psychicznych, dlatego tak ważne jest również 
psychologiczne przygotowanie ich do udziału w konflikcie zbrojnym. Żoł-
nierze biorący udział w misjach codziennie narażeni są bowiem na sytuacje 
stresogenne. Reakcja na stres jest indywidualna, uzależniona od różnych 
czynników, takich jak: obecny stan zdrowia, status społeczny, siła oddzia-
ływującego bodźca, cechy osobowości, odgrywana rola społeczna, czas 
oddziaływania danego bodźca na człowieka2.

PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ
Zdarzenia lub bodźce, które wywołują stres, to stresory3. Stresory wojskowe 
przyczyniają się do występowania urazów stresowych wywołanych przez 

1  J.F. Terelak, Człowiek i stres, Warszawa 2008, s. 157–179. 
2  A. Florkowski, Psychiatria a służba wojskowa, [w:] Psychiatria, A. Bilikiewicz,  

S. Pużynski, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.), Wrocław 2003, s. 3–4.
3  G.S. Everly Jr, R. Rosenfeld, Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, Warszawa 1992, s. 13.
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udział w konfliktach zagranicznych (stresory dyslokacji). Badanie prze-
prowadzone na żołnierzach, którzy brali udział w działaniach wojennych  
w Iraku między 2003 a 2004 rokiem, wykazały, że istnieje pięć grup streso-
rów związanych z dyslokacją:

 ‒ fizyczne,
 ‒ poznawcze,
 ‒ emocjonalne,
 ‒ społeczne,
 ‒ duchowe.
Wśród stresorów fizycznych znajdują się skrajne temperatury, znacznie 

różniące się od tych, które występują na terenie kraju pochodzenia żołnierza, 
brak odpowiedniej ilości wody, zarówno pitnej, jak i do mycia, nieodpowied-
nie warunki sanitarne, niewłaściwa ilość snu, nadmierny hałas, intensywne 
zapachy, złe oświetlenie (zbyt mocne światło lub jego brak), nieodpowiednia 
dieta, choroby, urazy. 

Do stresorów poznawczych zaliczyć można niewłaściwą komunikację 
między dowódcą a podwładnymi, zły przepływ informacji, konflikt spo-
wodowany monotonią oraz wydarzeniami na terenie objętym działaniami 
zbrojnymi. 

Stresory emocjonalne związane są przede wszystkim ze śmiercią przyja-
ciół, strachem, bezradnością, poczuciem winy, żalem, poziomem odporności 
na zdarzenia, których było się świadkiem, doświadczeniami związanymi  
z zabijaniem. 

Społecznymi stresorami są głównie rozłąka z bliskimi, brak wsparcia 
społecznego, ograniczenie prywatności oraz intymności, reakcje opinii 
publicznej i mediów na sygnały pochodzące z regionu konfliktu zbrojnego. 

Ostatnią grupą stresorów są te związane ze sferą duchową człowieka. 
Żołnierze wielokrotnie obwiniają się za to, co wydarzyło się podczas misji. 
Nie potrafią wybaczyć sobie czynów, których dokonali podczas działań 
wojennych, oraz obawiają się, że zostaną potępieni przez innych ludzi. Tracą 
również wiarę w Boga. 

Im dłuższe jest oddziaływanie stresu na człowieka, tym mniejsza jest 
jego zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

W przypadku traumy psychicznej jej istotą jest to, że nie można natych-
miastowo zareagować na zdarzenie, które ma destrukcyjny wpływ na 
człowieka. Do tej pory nie wyjaśniono, jakie reakcje zachodzą w mózgu  
i psychice człowieka w przypadku zdarzenia traumatycznego, jednak wystę-
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puje kilka czynników powtarzających się w przypadku stresu bojowego. Do 
najważniejszych należą:
1. Zwiększone pobudzenie fizjologiczne związane z produkcją adrenali-

ny oraz noradrenaliny, co wpływa na wyższą aktywność obwodowego 
układu nerwowego.

2. Podważanie podstawowych przekonań – młodzi żołnierze biorą-
cy udział w misjach zagranicznych niezwykle przeżywają wydarzenia 
związane ze śmiercią, ciężkimi obrażeniami, niewytłumaczalnym złem, 
chaosem. Styczność z tragicznymi wydarzeniami sprawia, że ludzie za-
czynają wątpić w dobro jako jedną z najważniejszych wartości. 

3. Wstyd i poczucie winy wywołane działaniami zbrojnymi oraz ich nega-
tywny wpływ na poczucie własnej wartości u żołnierza. Żołnierze ob-
winiają się, że do tragedii doszło z ich winy lub że nie zrobili wystarcza-
jąco dużo, by jej zapobiec, choć taki był cel ich służby.

4. Dysocjacja, która jest zaburzeniem zdolności umysłu i mózgu do prze-
twarzania informacji na polu walki. Jest o tyle niebezpiecznym zjawi-
skiem, że żołnierz staje się zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale również 
dla swoich towarzyszy. Mimo że żołnierze chcą wymazać z pamięci do-
świadczenia, to powracają one w snach w postaci nagłych przebłysków 
wspomnień (flashback). Dysocjacja jest zarówno przyczyną, jak i skut-
kiem traumatycznych wydarzeń4. 
Wiele objawów zaburzeń psychicznych wśród żołnierzy jest spo-

wodowanych występowaniem zmęczenia operacyjnego, wynikającego  
z nagromadzenia dużej ilości stresu. Konsekwencją jest załamanie psychiczne, 
któremu towarzyszą gniew, drażliwość, niepokój ruchowy, lęk, napięcie, 
depresja, problemy ze snem i z apetytem, spadek koncentracji, szybkie 
męczenie się, apatia. Długotrwały stres oraz narażenie na niebezpieczeń-
stwo wpływają destrukcyjnie na żołnierzy5. 

Kolejnym zaburzeniem może być żal po stracie współtowarzyszy biorą-
cych udział w misji. Żal jest konsekwencją o charakterze długotrwałym, więc 
z psychologicznego punktu widzenia traktuje się go jako uraz. Wielu żołnie-
rzy cierpi po stracie osób, które zginęły podczas działań wojennych, jednak 
objawy niejednokrotnie występują u nich dopiero po powrocie do kraju. 

4  Groth J., Waszyńska K., Zyszczyk B., Czynniki ryzyka rozwoju zespołu stresu pourazowe-
go u żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26, 
s. 300–309.

5  R.A. Bryant, A.G. Harvey, Zespół ostrego stresu, Warszawa 2011, s. 13.  
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W przypadku osób powracających z misji napięcie emocjonalne 
jest opisywane jako uczucie niepokoju, zaburzenia obsesyjne, trudności  
w relaksowaniu się, zmęczenie bez przyczyny, brak chęci do wykonywania 
codziennych obowiązków. 

Żołnierze biorący udział w misjach zagranicznych, jak już podkreślono, 
są niezwykle narażeni na ogromny stres oraz traumatyczne wydarzenia.  
W takich sytuacjach ważne jest, by żołnierze mogli skorzystać z pomocy 
profesjonalistów w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak kapelan woj-
skowy lub psycholog6. 

Każdy człowiek ma inny poziom odporności na stres, lecz nawet 
osoby o najbardziej wytrzymałej psychice mają ograniczoną zdolność do 
przeciwstawiania się przeciwnościom bez uszczerbku na zdrowiu. Bada-
nia przeprowadzone po zakończeniu II wojny światowej wykazały, że 
wskaźnik zgonów spowodowanych stresem związanym z uczestnictwem  
w wojnie był porównywalny ze wskaźnikiem zgonów, które wynikały z obra-
żeń odniesionych na polu walki7. Każdy ma określoną wytrzymałość na stres  
i wszelkie urazy. Stres wywiera również wpływ na funkcje mózgowe. Żołnie-
rze uczestniczący w misjach zagranicznych jeszcze długo po ich zakończeniu 
zmagają się z poczuciem winy, wstydu i żalem. Traumatyczne wydarze-
nia mogą trwale zmienić psychikę żołnierzy i spowodować nieodwracalne 
zmiany w ich życiu. Zdarzają się sytuacje, w których żołnierze po powrocie  
z misji zagranicznych nie potrafią odnaleźć się w służbie wojskowej ze 
względu na to, co przeżyli, znajdując się na obszarze konfliktu. 

Badania wykazują też, że podczas operacji militarnych niektórzy żołnie-
rze mają problem z przystosowaniem się do życia w skrajnie ekstremalnych 
warunkach i ze względu na pojawiające się zaburzenia psychiatryczne muszą 
być ewakuowani do swojego kraju8. 

Specyfika obowiązków wykonywanych podczas misji zagranicznych jest 
ściśle związana z oddziaływaniem silnego stresu, poczuciem zagrożenia, nie-
pewności oraz ciągłą obawą o życie i zdrowie. Powracające złe wspomnienia 

6  Ch. Figley, W. Nash, Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia, Warszawa 2010, 
s. 8–12.  

7  A. McFarlane, Związek między osobowością a zespołem stresu pourazowego, [w:] Osobo-
wość a ekstremalny stres, J. Strelau (red.), Sopot 2004, s. 5–18.   

8  K. Korzeniewski, Przyczyny ewakuacji do kraju żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego pełniących służbę w Iraku, Warszawa 2005, s. 163–168.  
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czy koszmary senne związane z przeżytymi wydarzeniami mogą towarzyszyć 
żołnierzom do końca życia9.

KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
Ekscytacja związana z powrotem do kraju z misji zagranicznej nie trwa 
długo, bowiem żołnierze zmagają się z różnymi problemami, które są spo-
wodowane negatywnymi doświadczeniami. Nieustanny strach o własne 
życie lub zdrowie, bycie świadkiem śmierci oraz ciężkich obrażeń wielu osób 
powodują, że żołnierze mają problemy z powrotem do życia sprzed misji. 

Z badań przeprowadzonych na polskich żołnierzach wynika, że do naj-
bardziej negatywnych sytuacji podczas działań militarnych należy według 
nich bezpośrednie zagrożenie własnego życia i zdrowia. Co czwarty badany 
żołnierz potwierdził z kolei, że najgorszym doświadczeniem podczas wojny 
była śmierć kolegi. Co trzecia badana osoba z powodu stresu i przeżyć 
wojennych miała problem z powrotem do służby po zakończeniu misji,  
a co dziesiąta osoba ma zaburzenia psychiczne ze względu na odniesione 
urazy fizyczne. Osoby zmagające się z zespołem stresu pourazowego wie-
lokrotnie mają problemy rodzinne, jak również sięgają po alkohol (11% 
badanych). Co dziesiąty żołnierz zadeklarował konieczność skorzystania 
z pomocy psychiatry lub psychologa. Wyniki badań wykazały też, że 10% 
badanych żołnierzy po powrocie do kraju nie zadeklarowałoby ponownego 
wyjazdu na misję. 

Szpital Operacji Pokojowych przekazał informację, że polscy żołnierze nie są  
w odpowiedni sposób przeszkoleni do radzenia sobie ze stresem podczas 
misji zagranicznych10. U weteranów wojennych zaobserwowano zwiększoną 
częstość występowania chorób przewlekłych: układu krążenia, oddecho-
wego, mięśniowo-szkieletowego oraz trawiennego. Badania empiryczne 
potwierdziły także, że czynny udział w działaniach wojennych ma nega-
tywny wpływ na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego11. 

9  T. Kolkow, J. Spira, J. Morse, T. Grieger, Post-traumatic stress disorder and depression in 
health care providers returning from deployment to Iraq and Afghanistan, Milmed 2007, 
s. 451–455.  

10  A. Chmielewska, Wyniki badań na temat warunków pełnienia służby w Jednostce Spe-
cjalnej Polskiej Policji w Kosowie (XV rotacja), Warszawa 2009, s. 5–11.

11  J.A. Boscarino, Association between posttraumatic stress disorder and physical illness: Re-
sults and implication from clinical and epidemiological studies, „Annals of the New York 
Academy of Sciences” 2004, vol. 1032, s. 141–153.  
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Stres, którego doświadczają żołnierze podczas misji zagranicznych, 
ma również negatywny wpływ na związki małżeńskie, relacje rodzinne. 
W małżeństwach, w których jeden z małżonków to osoba powra-
cająca z misji zagranicznej, częściej notuje się przejawy przemocy 
fizycznej oraz psychicznej, a także obserwowana jest wyższa liczba roz-
wodów12. Jednym z powodów występowania problemów małżeńskich 
są zaburzenia funkcjonowania żołnierza po powrocie z misji i problem  
z readaptacją w środowisku. Żony żołnierzy uczestniczących w misjach 
zagranicznych niejednokrotnie zgłaszają, że ich mężowie przejawiają skłon-
ności do niekontrolowanych wybuchów agresji zarówno fizycznej, jak  
i psychicznej. Małżeństw, w których mężczyzna ma zaburzenia psychiczne 
po powrocie z misji, częściej dotyczy brak intymności, wzajemnego zrozu-
mienia, pogorszenie relacji rodzinnych. 

Konsekwencją zaburzeń psychicznych jest również pogorszenie jakości 
życia seksualnego. Osoby znerwicowane po przeżyciu traumy odczuwają 
mniejszy popęd seksualny13. U 8% żołnierzy powracających z misji zagranicz-
nych można zauważyć również pogorszenie relacji z dziećmi. Dodatkowo 
u 2% dzieci, których ojcowie wyjechali na misję, odnotowano niechęć 
do nauki i czynienia postępów, pogorszenie zachowania oraz nieposłu-
szeństwo wobec rodziców14. Sporadycznie występowały również problemy  
z rówieśnikami oraz poczucie odrzucenia i niezrozumienia. 

Badania prowadzone w 2010 roku na amerykańskich żołnierzach, którzy 
brali udział w misjach zagranicznych, wykazały, że średnio 22 weteranów 
wojennych każdego dnia popełnia samobójstwo. Z raportu wynikało, że  
w ciągu roku samobójstwo popełniło aż 8 tysięcy amerykańskich żołnierzy, 
co stanowiło 21% samobójstw w całym kraju15. Samobójstwa popełniane 

12  O. Truszczyński, Skuteczność terapii PTSD obejmującej wsparcie dla rodzin, [w:] Czło-
wiek ponad wszystko. Funkcjonowanie służby psychologicznej oraz opieka i pomoc so-
cjalna rodzinom żołnierzy wykonujących zadania poza granicami kraju, M. Łuniewska,  
R. Goluch (red.), Szczecin 2005, s. 41–45. 

13  T. Galovsky, J. Lyons, Psychological squeal of combat violence: A review of the impact of 
PTSD on the veteran’s family and possible interventions, „Aggression and Violent Beha-
vior” 2004, vol. 9, s. 477–501.  

14  G. Predel, Psychologiczne konsekwencje udziału w operacji wojskowej w Afganistanie, 
„Lekarz Wojskowy” 2014, t. 92, nr 4, s. 400–407.   

15  USA: 22 weteranów dziennie popełnia samobójstwo, „Newsweek Polska”, 1.02.2013,  
https://www.newsweek.pl/swiat/samobojstwa-wsrod-weteranow-armii-usa/tt5y6xk 
(dostęp: 7.04.2019). 
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przez weteranów wojennych również są konsekwencją wydarzeń mających 
miejsce podczas misji zagranicznych. 

To pokazuje, że niezwykle ważne jest monitorowanie zachowań żoł-
nierzy służących poza granicami kraju oraz zapewnienie im wsparcia 
psychologicznego, by zmniejszyć negatywne skutki przeżytych przez nich 
doświadczeń.

PODSUMOWANIE
Żołnierze, którzy biorą udział w misjach zagranicznych, są silnie narażeni 
na traumatyczne przeżycia, co jest związane z wykonywanymi przez nich 
obowiązkami. Szkolenie przed wyjazdem powinno być zatem prowadzone 
nie tylko w zakresie ściśle związanym z działaniami na froncie, lecz rów-
nież w ramach przygotowania psychologicznego i możliwych konsekwencji 
związanych z długotrwałym występowaniem stresu. Tego rodzaju praktyki 
mogłyby pomóc żołnierzom w zminimalizowaniu skutków doświadczeń, 
które mają miejsce w regionie objętym konfliktem. Żołnierze powinni mieć 
szerszy dostęp do pomocy psychologicznej, aby na bieżąco móc rozwiązywać 
problemy związane z zaburzeniami psychicznymi. Należy bowiem wziąć 
pod uwagę różne aspekty stresu, nie tylko te ściśle związane z działaniami 
wojennymi na polu walki, lecz także te wiążące z się z codziennymi czyn-
nościami na obszarze objętym konfliktem zbrojnym.
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