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Wstęp
W języku potocznym pojęcie rodziny używane jest najczęściej
dla określenia małżeństwa i ich dzieci. Jednakże coraz częściej rodzina staje się przedmiotem bardzo wielu dociekań naukowych.
Jest czymś tak naturalnym i powszechnym, że człowiek nie może
sobie wyobrazić bez niej życia. Między innymi z tego powodu tak
trudno ją zdefiniować1. Jak podaje „Słownik Pedagogiczny” „rodzina to mała grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci
i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi –
więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego,
jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci
względem siebie2.
W naukach pedagogicznych i socjologicznych wskazuje się
najczęściej, że rodzina jest grupą społeczną, środowiskiem wychowawczym, środowiskiem kulturowym, instytucją wychowawczą,
systemem społeczno-wychowawczym, co pozwala na pokazanie
różnych jej aspektów, uwarunkowań, wewnętrznych mechanizmów jej funkcjonowania, a także relacji między rodziną a innymi
grupami społecznymi i instytucjami wychowawczymi3.
Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest pierwszym, a zarazem i
najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Jest tym środowiskiem, w którym powstaje nowe życie. To właśnie w rodzinie
dziecko doznaje pierwszych kontaktów z innymi ludźmi, nawiązuje a także zdobywa pierwsze doświadczenia. Rodzina jest dla
dziecka najlepszym naturalnym środowiskiem wychowawczym, w
którym to dziecko ma zapewnioną opiekę. W rodzinie również
dziecko ma możliwość zaspakajania swoich potrzeb, dzięki którym
może się prawidłowo rozwijać.

1 L. Dyczewski, Rodzina - społeczeństwo – państwo, Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 1994 s. 11.
2 Słownik pedagogiczny red. W. Okoń, Warszawa 1992, s. 177.
3 Tamże, s. 37-38.
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Oczywiście rodziny nie możemy postrzegać jedynie w aspekcie wychowawczym dziecka. Spełnia ona wiele funkcji, które mają
przełożenie na życie społeczne, gospodarcze, duchowe itp. O tym,
że kwestia rodziny jest bardzo często poruszanym tematem przez
przedstawicieli różnych nauk eksponujących odmienne jej elementy świadczyć mogą liczne przeprowadzane badania oraz prace dotyczące różnych aspektów rodziny.
Koncepcja rodziny zmieniła się od czasów, gdy postrzegano ją
jako podstawową grupę pokrewieństwa, obejmującą męża, żonę i
dzieci oraz grupę osób społecznych połączonych ze sobą więzami
krwi, małżeństwem czy adopcją, w kierunku jeszcze szerszego zakresu tego pojęcia. Obecnie określenie „rodzina” definiowane jest
szeroko jako układy między dwojgiem lub większą liczbą ludzi,
którzy związek swój uważają za rodzinę, przyjmują też na siebie
odpowiedzialność i obowiązki związane z należeniem do rodziny.
Zatem grupa rodzinna może obejmować także nie spokrewnionych
ze sobą członków, którzy jednak za rodzinę się uważają z racji więzów emocjonalnych4.
Jak głosi Katechizm Kościoła Katolickiego „Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością,
w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i
braterstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od
dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić
Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego” (KKK).
W Liście do rodzin Jan Paweł II ujmuje rodzinę w sposób następujący: „Rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną, a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego
społeczeństwa5.
4 B. Dubois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna. Zawód który dodaje sił, Śląsk
Wyd. Naukowe, Katowice 1999, s. 64.
5 Adres internetowy:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.
html, (11.06.2016r.).

6

Wśród wielu klasyfikacji poszczególnych funkcji rodziny zazwyczaj ujmowana jest funkcja opiekuńcza, choć z reguły zawsze
w kontekście innych funkcji. Przedstawiciele psychologii łączą ja
najczęściej z funkcją prokreacyjną lub psychohigieniczną, np. funkcja biologiczno-opiekuńcza. W tym kontekście akcentuje się zasadniczy sens opieki w rodzinie i jej związek z zapewnieniem warunków właściwego rozwoju fizycznego członków rodziny, względnie
ich rozwoju psychofizycznego. Niekiedy, a to głownie wśród
przedstawicieli socjologii, funkcję opiekuńczą określa się w związku z funkcją usługową lub zabezpieczającą, mając przy tym na
uwadze przede wszystkim zabezpieczenie typu materialnego np..
funkcja usługowo-opiekuńcza, opiekuńczo-zabezpieczająca6.
Realizacja funkcji socjalizacyjno-wychowawczej służy wprowadzeniu dziecka w świat norm i wartości społeczeństwa (…). Natomiast funkcja kulturowa ma na celu zapoznanie młodego pokolenia z dziedzictwem kulturowym oraz wdrożenie do odkrywania i
zgłębiania wartości kulturowych. Wypełnienie funkcji rekreacyjnotowarzyskiej przez rodzinę buduje w rodzinnym domu atmosferę,
która pozwala na odzyskanie równowagi emocjonalnej, odpoczynek i zrelaksowanie się po wypełnieniu wielu codziennych, niekiedy bardzo wyczerpujących obowiązków. Z kolei funkcja emocjonalno-ekspresyjna daje możliwość ze współżyciem rodzinnym.
Stwarza okoliczności dla kształtowanie się pomiędzy członkami
rodziny niepowtarzalnego kontaktu psychicznego oraz możliwości
uczuciowej ekspresji, okazywania i doznawania takich uczuć, jak:
miłość, wsparcie, szacunek, akceptacja7.
Realizacja funkcji w rodzinie wymaga umiejętnego oddziaływania na psychikę dziecka i ciągłego uświadamiania sobie celu podejmowanych zabiegów wychowawczych, a także dojrzałości emocjonalnej i moralnej oraz liczenia się z wyposażeniem genotypowym dziecka. Prawidłowe realizowanie funkcji przez rodzinę, rozpatrywane w wymiarze jednostkowym, pozwala poszczególnym
członkom rodziny wzrastać w warunkach zapewniających im właS. Kawula, A. J. Brągiel., W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek., Warszawa 2006, s. 275.
7 Tamże, s. 42.
6
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ściwy rozwój i zaspokojenie potrzeb, w wyniku czego kształtują się
zdrowie, pełnowartościowe jednostki żyjące w społeczeństwie globalnym8.
O sprawach związanych z rodziną wypowiadało się wcześniej
wielu papieży, jak chociażby Pius XI w encyklice Casticonnubii z
1930 roku, Paweł VI w Humanevita, w której podkreśla szczególne
znaczenie życia istoty ludzkiej i rolę małżonków w jego przekazywaniu. Wiele miejsca w kwestii rodziny poświęcił w swoich rozważaniach Papież Benedykt XVI, który w encyklice Deus caritas est
przedstawia przykład miłości, jaką Maryja darzyła swoją rodzinę9.
Wielokrotnie podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II podkreślał znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka. Kwestia rodziny była dla Niego bardzo znacząca, czego odzwierciedleniem
stały się liczne wystąpienia, audiencje, listy, czy też encykliki, jak
chociażby Evangelium vitae10, czy adhortacja apostolska dotycząca
rodziny – Familiaris consortio. Zagadnienia dotyczące rodziny odnaleźć możemy również w Katechizmie Kościoła katolickiego. W 1983
roku za pontyfikatu Jana Pawła II została opracowana przez Stolicę
Apostolską Karta praw rodziny. Inne znane dokumenty Jana Pawła
II odnoszące się do rodziny to także List do rodziny Gratissimamsanae11z 1994 roku oraz Mężczyzną i niewiastą stworzył ich12.
Od zarania dziejów rodzina stanowi niekwestionowaną wartość społeczną. Dlatego znajduje się w kręgu zainteresowania wielu
dyscyplin naukowych, m. in.: pedagogiki, socjologii, prawa, psychologii czy ekonomii. W obronie wartości rodziny wystąpiły organizacje międzynarodowe uchwalając takie dokumenty jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.), Deklaracja Praw
Dziecka (1959 r.), Konwencja o Prawach Dziecka (1989 r.), i wiele
innych. Rodzina jest najbardziej cenioną perłą Kościoła KatolickieJ. Brągiel, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka
z rodziny rozwiedzionej, Wydawnictwo UO, Opole 1994, s. 89-90.
9 B. Więckiewicz, Katolicki model małżeństwa i rodziny oraz ich zagrożenia w nauczaniu Jana Pawła II, „Społeczeństwo i Rodzina” Stalowa Wola 2009, nr 20, s. 103.
10 Zob. Jan Paweł II, Evangelium vitae, Wrocław 1995.
11 Zob. List do rodzin Ojca Św. Jana Pawła II, Sandomierz 1994.
12 B. Więckiewicz, Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, „Społeczeństwo i Rodzina” Stalowa Wola 2011, nr 27, s. 145.
8
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go. Czego wyrazem są liczne odniesienia do rodziny w katolickiej
nauce społecznej. Obrońcą wartości rodziny okazał się Jan Paweł II,
który poświęcił całą encyklikę Familiaris Consortio13.
Niniejsza monografia wpisuje się w szeroką dyskusję i
refleksję nad sprawami rodziny. W listopadzie ubiegłego roku
obradował w Rzymie synod na temat rodziny. 8 kwietnia bierczego
roku w Watykanie Papież Franciszek zaprezentował posynodalną
adhortację jako owoc obrad ubiegłorocznego synodu. Nosi ona
tytuł „Radość miłości” i składa się z 9 rozdziałów. Dokument
stanowi wynik refleksji i dyskusji Kościoła na tle współczesnych
wyzwań. Synod ten stanowił przedłożone ramię nauczania Jana
Pawła II nad rodziną i jego następcy Benedykta XVI.
Niniejsza publikacja wpisuje się w to wielkie wydarzenia poprzez teksty wielu Autorów, którzy pochylają się nad rodziną w
różnym kontekście i w różnym aspekcie. Teksty publikacji prezentują wieloaspektowość zagadnienia rodziny, tym samym treści
mogą posłużyć każdemu, kto tylko zechce na nowo spojrzeć,
przemedytować kwestię rodziny, która ściśle jest złączona z życiem
i bytnością każdego z nas. Ten szeroki wachlarz zagadnień zawarty
w monografii zapewne stanie się przyczynkiem do wielu przemyśleń, badań bądź refleksji nad przyszłością ludzkości.

Teksty pisane z perspektywy paradygmatu systemowego,
zawierają opisy podstawowych wymiarów życia rodzinnego, takich jak procesy emocjonalne, struktura czy komunikacja w rodzinie. Osobne rozdziały poświęcone są szczególnym zjawiskom życia
rodzinnego, takim jak podstawowe wartości rodziny, społeczny
wymiar rodziny, prawne aspekty rodziny, humanistyczny aspekt
rodziny, rodzina i jej zadania pedagogiczne.
Można śmiało powiedzieć, że ksiązka zupełnie nie zaskakuje,
ale też zapewne nie zawodzi. Jest dokładnie tym, czym miała być
według zamierzeń głównego autora. Publikacja stanowi szeroki
wachlarz spojrzeń nad rodziną rodziną i trzeba przyznać, że autorzy poszczególnych artykułów bardzo dobrze wywiązują się z tego
zamierzenia. Książka stanowi zarys różnorodnych ujęć rodziny co
T. Zbyrad, Jan Paweł II w obronie człowieka słabego, niepełnosprawnego i starego
– jako głosiciel ewangelii życia, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 27, R.2011, s. 141.
13
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może być doskonałą inspiracją do dalszych poszukiwań. Dużą zaletą jest wykaz literatury na dany temat w języku polskim. Uważam, że warto sięgnąć po tą pozycję.
Jeszcze jeden ważny wątek. Otóż autorami tekstów są najczęściej osoby, które dopiero planują założenie rodziny. Ich obraz o
rodzinie jest dość szczególny oparty na swoich marzeniach, pragnieniach. Ponadto autorami są osoby, które stały się już rodzicami. Ich doświadczenie rodzicielskie jest również cennym uzupełnieniem treści publikacji. Ponadto w gronie autorów występują
osoby duchowne, osoby świecie reprezentujące różne zawody, profesje, ale największą grupę stanowią młodzi naukowcy. Wśród autorów są ci, którzy pracą i może powołaniem jest troska, aby żadne
z "Najmniejszych" nie zgubiło się w strukturach instytucjonalnych,
ale mogło rozwijać się, jeśli nie w rodzinie naturalnej, to w adopcyjnej lub zastępczej.
Starajmy się pamiętać o słowach: „Twój dom może ci zastąpić
cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu”, „Bez względu na
to, jak bardzo rozgrzany jest niedopałek, wyjęty z ognia, szybko
gaśnie. Bez względu na to, jak bardzo mądry może być człowiek,
będąc daleko od swoich bliskich, nigdy nie zdoła zachować swojego ciepła i płomienia swojej miłości”.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

PODSTAWOWE WARTOŚCI
RODZINY
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12

Nikol Volková

Význam manželstva a rodiny pre dnešnú spoločnosť
Úvod
Naším zámerom je zdôrazniť význam a dôležitosť rodiny v
spoločnosti, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti dochádza k rapídnemu poklesu tradičných hodnôt rodiny. Pomerne rozšírený je alkoholizmus v rodinách, cestovanie za prácou na dlhšie vzdialenosti,
väčšinou do zahraničia, voľné zväzky. Výrazne poklesla sobášnosť,
zvýšila sa rozvodovosť a poklesla pôrodnosť. Nárast podielu detí
narodených mimo manželstva je veľmi výrazný. Ľudia majú k manželstvu pomerne zložitý a možno i rozporuplný vzťah. Jedni považujú manželstvo za zastarané, niektorí sú zástancovia, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý by sa mal uzatvárať na celý
život1.
V dnešných časoch nie je jednoduché mať rodinu. Nástrahy
súčasnej doby majú zaľúbenie v ničení rodín a oddeľovaní jej
členov od seba. Rovnako tak nie je v dnešnej dobe jednoduché byť
kresťanom, pretože na každom kroku nás obklopuje hriech a
pokušenie. Ak tieto dve roly spojíme, tak platí, že v dnešnej dobe je
dvojnásobne ťažšie byť kresťanskou rodinou. A to je práve dôvod,
prečo je cirkev taká dôležitá. Cirkev má byť najlepším priateľom
rodín, aby pomáhala odovzdávať vieru v ich domovoch.
Kresťanské rodiny potrebujú miesto, kde sa môžu spoločne smiať
či plakať, miesto, kde môžu spoločne rásť a vzájomne sa jeden od
druhého učiť, ak si zvolíme túto cestu životom2. Apoštol Pavol
povedal: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo
a nastalo nové (2 Kor 5, 17)“. Tento opis sa môže hodiť aj na vašu
rodinu, ak sa jednoducho rozhodnete byť „jednoducho“ rodinou.
Bude to voľba, ktorú nikdy neoľutujete. Je to len na vás3.
1 Porov.: MATULNÍK, J.: Mosty k rodine – Oslabenie rodiny v súčasnosti na
Slovensku. http://www.mostykrodine.sk/mosty5.pdf. (11.11.2015).
2 Porov.: HOLMEN, M.: Viera sa začína doma. Bratislava : DON BOSCO, 2005. s. 137.
3 HOLMEN, M.: Viera sa začína doma. Bratislava : DON BOSCO, 2005. s. 29.
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1. Dôležitosť rodiny pre spoločnosť
Rodina, prirodzené spoločenstvo, v ktorom sa skúša spoločenskosť človeka, prispieva jedinečným a nenahraditeľným spôsobom k dobru spoločnosti. Rodinné spoločenstvo sa rodí zo spoločenstva osôb: „Úzke spoločenstvo sa vzťahuje na osobný vzťah medzi
„ja“ a „ty“. Spoločenstvo presahuje túto schému v smere k spoločnosti „my“. Rodina, spoločenstvo osôb, je preto prvou ľudskou
spoločnosťou4. Rodina je v spoločnosti najlepšou zárukou proti
každému individualistickému alebo kolektivistickému odklonu,
pretože tam je osoba v centre pozornosti ako cieľ a nikdy nie ako
prostriedok. Je celkom evidentné, že dobro ľudí a blaho spoločnosti
sú úzko spojené s priaznivým postavením manželského a rodinného spoločenstva. Bez rodín, ktoré sú v spoločenstve silné a
majú stabilné povinnosti, sa národy oslabujú. V rodine sa vštepujú
morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša duchovné dedičstvo náboženského spoločenstva i kultúra národa. V
nej sa zaúča do sociálnej zodpovednosti a solidarity5.
Vo vzťahu k spoločnosti a štátu sa potvrdzuje priorita rodiny.
Veď rodina je aspoň vo svojom poslaní privádzať na svet samotnou
podmienkou ich existencie. V iných funkciách, v prospech každého
zo svojich členov, rodina dôležitosťou a hodnotou predchádzať
poslanie, ktoré musia zastávať spoločnosť a štát. Rodina ako majiteľ nedotknutých práv má svoje oprávnenie v ľudskej prirodzenosti, a nie v uznaní štátu. Rodina tu teda nie je pre spoločnosť a pre
štát, naopak, spoločnosť a štát sú pre rodinu. Každý spoločenský
model, ktorý má v úmysle slúžiť dobru človeka, nemôže neprihliadať na ústredné miesto a zodpovednosť rodiny v spoločnosti. Spoločnosť a štát vo svojich vzťahoch k rodine majú povinnosť držať
sa zásady subsidiarity. V duchu tohto princípu verejné autority
nesmú zbaviť rodinu tých úloh, ktoré môže splniť dobre sama alebo slobodne združená s inými rodinami. Z druhej strany tie isté
autority majú povinnosť podporovať rodinu tým, že jej zaistia vše4 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 113. Trnava: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 129.
5 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 213. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 129.
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tku pomoc, ktorú potrebuje, aby primeraným spôsobom vzala na
seba všetky svoje úlohy6.
Rodina sa usiluje byť priestorom vzájomného spoločenstva,
ktoré je tak veľmi potrebné v stále viac individualistickej spolnosti. V nej môže rásť pravé spoločenstvo osôb vďaka neustálej
dynamike lásky, ktorá je základným rozmerom ľudskej skúsenosti
a ktorá práve v rodine nachádza privilegované miesto na to, aby sa
prejavila: „Láska spôsobuje, že človek sa realizuje cez pravý dar seba samého“. Milovať znamená dávať a prijímať to, čo sa nedá ani kúpiť,
ani predať, ale iba slobodne a vzájomne darovať7. Vďaka láske, základnej skutočnosti na definovanie manželstva a rodiny, je každá
osoba, muž i žena, uznaná, prijatá a rešpektovaná vo svojej dôstnosti. Z lásky sa rodia vzťahy prežívané v znamení nezištnosti,
orá rešpektuje a podporuje vo všetkých i v každom osobitne osnú dôstojnosť ako jedinú cennú hodnotu, robí pohostinnosť,
nutia a rozhovory srdečnými, ochotu nezištnou, službu veľkošnou a duchovné vzťahy hlbokými. Existencia rodín, ktoré žijú v
tomto duchu, odhaľuje nedostatky a protirečenia spoločnosti, ktorá
je prevažne, ak nie výlučne, orientovaná na kritériá účinnosti a
funkčnosti. Rodina žijúca každodenným vytváraním siete vzájomných vzťahov, vnútorných i vonkajších, sa stáva prvou a nenahraditeľnou školou zmyslu pre spoločnosť, príkladom a podnetom
pre širšie spoločenské vzťahy na základe vzájomného rešpektovania, spravodlivosti, dialógu a lásky8.
Cirkev, osvietená svetlom biblického posolstva, považuje rodinu za prvé prirodzené spoločenstvo, ktoré má svoje vlastné a originálne a dáva ju do stredu sociálneho života: „odsunúť rodinu do
podradnej a druhoradej úlohy, vylúčiť ju z postavenia, ktoré jej v spoločnosti patrí, znamená zapríčiniť ťažkú škodu pravému vzrastu celého
spoločenského organizmu“. Rodina, ktorá vzniká z intímneho spolPorov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 214. Trnava: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 130.
7 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 221. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 133.
8 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium
sociálnej náuky Cirkvi, 221. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r.
o., 2008. s. 133 – 134.
6
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očenstva života a manželskej lásky, založená na manželstve medzi
jedným mužom a jednou ženou, vlastní špecifický a originálny sociálny rozmer, pretože je prvým miestom vzájomných vzťahov, základnou životaschopnou bunkou spoločnosti: je to božská ustanovizeň, ktorá je základom života ľudí ako prototyp sociálneho poriadku9. Prežívanie spoločenstva a spoluúčasti, ktoré má byť charakteristickou črtou každodenného rodinného života, je jej prvým a základným prínosom pre spoločnosť. Na vzťahy medzi členmi rodinného spoločenstva pôsobí a riadi ich zákon nezištnosti, ktorý tým, že
rešpektuje a podporuje vo všetkých i v každom osobite osobnú
dôstojnosť ako jedinú cennú hodnotu, robí pohostinnosť, stretnutia
a rozhovory srdečnými, ochotu nezištnou, službu veľkodušnou a
duchovné vzťahy hlbokými.
2. Sviatosť manželstva
Svojimi koreňmi siahajú na počiatok sveta. Boh povedal prvé
slovo a Jeho slovo trvá na veky. Boh v Starom zákone hovorí: „A
stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu
ich stvoril (Gn 1,27)“. Ten, kto miluje, túži sa so svojou láskou
podeliť. Milujúci nezadržiava toto bohatstvo pre seba. Boh je
nekonečnou láskou. Z otca, Syna a Ducha Svätého od vekov
vychádza láska v najväčšej jednote vzájomného obdarúvania sa.
Boh chce, aby celé stvorenstvo, zvlášť človek, malo účasť na bohatstve tejto lásky, preto stvoril Boh človeka na svoj obraz, muža a
ženu ich stvoril, aby sa navzájom obdarúvali a napĺňali láskou.
Láska Trojjediného Boha a vzájomná láska manželov sú medzi sebou úzko spojené. Boh je tvorcom manželstva. Dôverné
spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ
a vystrojil vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou, čiže
neodvolateľným osobným súhlasom. Takým spôsobom, ľudským
úkonom, ktorým sa novomanželia vzájomne dávajú a prijímajú,
vzniká z Božieho ustanovenia trvalý zväzok10.
9 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 211. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 128.
10 Porov.: JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev.
Kapušany : Bens, 2012. s. 7 – 8.
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Príprava na manželstvo, na manželský a rodinný život, má osobitný význam pre dobro Cirkvi, pretože sviatosť manželstva predstavuje veľkú hodnotu pre celé kresťanské spoločenstvo. Ich rozhodnutie je také závažné, že nemôže byť nepripravené ani unáhlené. Keďže
sa snúbenci, budúci manželia, začínajú zaoberať otázkami súvisiacimi
s rodinou, je potrebné, aby pochopili, čo znamená zodpovedná a zrelá
láska v láskyplnom spoločenstve života, ktorým sa stáva ich rodina,
pravá domáca cirkev, ktorá prispeje k obohateniu celej Cirkvi.
Súčasťou tejto závažnej prípravy je aj proces evanjelizácie, chápaný
ako dozrievanie a prehlbovanie viery11.
Pokrstení prežívajú ľudskú a pôvodnú skutočnosť manželstva
z Kristovho ustanovenia v nadprirodzenej forme sviatosti ako
znamenie a nástroj milosti. Manželstvo ako sviatosť je zmluva
jedného muža a jednej ženy v láske. Sviatosť manželstva zahŕňa
ľudskú skutočnosť manželskej lásky vo všetkých prejavoch,
„uschopňuje a zaväzuje kresťanských manželov a rodičov žiť svoje laické
povolanie, a tak hľadať Božie kráľovstvo tým, že sa zapodievajú časnými
záležitosťami a usporadujú ich podľa Boha“. Svojím vlastným životom
sú povolaní, aby boli svedkami a hlásateľmi náboženského významu manželstva, čo je pre súčasnú spoločnosť stále namáhavejšie
uznať, predovšetkým keď prijíma relativistické vízie aj o samotnom
prirodzenom základe manželského zväzku12. Dar sviatosti je pre
kresťanských manželov súčasne povolaním i prikázaním, aby si
navždy boli verní, hoci na nich doliehajú isté skúšky a ťažkosti, a
aby veľkodušne poslúchli svätú Pánovu vôľu: „Čo Boh spojil, človek
nech nerozlučuje!“ (DH 5). Jednou z najvznešenejších a
najnaliehavejších povinností kresťanských manželov v súčasnosti je
vydávať svedectvo o neoceniteľnej hodnote manželskej
nerozlučiteľnosti a vernosti13.

Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU: Príprava na sviatosť manželstva, 1.
Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2004. s. 5, 7.
12 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 219 – 220. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o.,
2008. s. 132.
13 JÁN PAVOL II.: Exhortácia Familiaris consortio, 20. Trnava : Spolok svätého
Vojtecha, 1993. s. 40.
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Manželská láska je svojou prirodzenosťou otvorená pre prijatie života. Dôstojnosť človeka sa zjavne dokazuje v úlohe plodenia,
ktorým je povolaný, aby bol nositeľom dobroty a plodnosti. Rodina
je chápaná ako ľudské životné spoločenstvo, ako spoločenstvo osôb
spojených v láske (communio personarum). Plodenie vyjadruje
álnu subjektívnosť rodiny a v nej sa začína dynamika lásky a solidarity medzi generáciami, ktorá stojí na základe spoločnosti. Je
trebné opäť objaviť spoločenskú hodnotu čiastky spoločného
bra, ktoré je vložené do každého nového ľudského bytia: každé
eťa sa dáva ako dar svojim bratom, sestrám, rodičom, celej rodine.
Jeho život sa stáva darom pre samotných darcov života, ktorí nemôžu necítiť prítomnosť dieťaťa, jeho účasť na svojej existencii,
jeho prínos k ich spoločnému dobru a dobru rodiny14.
Manželstvo ako základ rodiny poskytuje spoločnosti okrem
náboženských hodnôt mnohé dobrá a hodnoty, ktoré upevňujú
solidaritu, úctu, spravodlivosť a odpustenie v osobných a spololočenských vzťahoch. Rodina založená na manželstve zas od spololočnosti očakáva, že bude „uznávaná vo svojej identite a prijímaná
vo svojej spoločenskej subjektivite“, aby tak tvorila srdce civilizácie
lásky. Rodina je srdcom novej evanjelizácie15.
3. Rodina ako spoločenstvo viery
Ľudstvo dnes žije v rozvinutej spoločnosti. Veda a technika
denne napredujú k novým poznatkom. Často máme dojem, že svet
sa hýbe ako presný stroj vo vymedzenom priestore a čase. Ľudia sa
zameriavajú na plnenie povinností a úloh natoľko, že pomaly mizne z ľudských vzťahov láska, milosrdenstvo a bratská pomoc.
Staviame domy, obchody, školy, nemocnice, ústavy a starobince,
ale zaostáva budovanie rodiny ako oáza pre všetkých jej členov.
Čím je v materiálnom svete atóm, čím je pre živé organizmy bunka,
tým je v ľudskej spoločnosti rodina. Zo všetkých síl by sme sa mali

14 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 230. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 139.
15 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU: Príprava na sviatosť manželstva,
20. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2004. s. 20 – 21.
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usilovať zamedziť rozpadu rodín, pretože rozvrátené rodiny nie sú
dobrým základom ani pre ľudskú spoločnosť, štát či národ.
Cirkevný dokument Dekrét o laickom apoštoláte uvádza:
„Rodina dostala od Boha aj to poslanie, aby bola základnou živou bunkou
spoločnosti. Toto poslanie splní, ak vzájomnou láskou svojich členov a
spoločnou modlitbou sa ukáže akoby domácou svätyňou Cirkvi. Ak sa celá
zapojí do liturgického života Cirkvi a napokon, ak bude usilovne preukazovať pohostinstvo a napomáhať spravodlivosť a iné dobré skutky v prospech všetkých bratov, čo potrebujú pomoc (AA 11).“ Každej rodine ako
spoločnosti s vlastnými základnými právami prislúcha právo slobodne usporadúvať svoj domáci náboženský život. Rodičom patrí
ďalej právo určiť podľa vlastného náboženského presvedčenia, akú
náboženskú výchovu majú dostať ich deti (DH 5)16.
Kresťanská rodina by mala byť malou či väčšou oázou, kde sa
každodenný život prežíva v ovzduší plnom viery, lásky a porozumenia, kde sa o morálke nielen hovorí, ale morálne sa aj žije. Rodičia ukazujú svojím životom cestu deťom, ako majú žiť, ako sa majú
správať, slušne hovoriť, ako by si mali všímať potreby iných, pomáhať chudobným a núdznym, ľuďom bez domova. Vieme, že v
tomto ohľade viac pomôže osobný príklad ako dlhý výklad17.
V súčasnom svete, ktorý je viere často cudzí, ba až nepriateľský, majú kresťanské rodiny prvoradý význam ako ohniská živej a
žiarivej viery. Preto Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobylým názvom Ecclesia domestica (domáca cirkev). V kruhu rodiny
majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre
svoje deti a majú pestovať povolanie vlastné každému z nich a s
osobitnou starostlivosťou povolanie duchovné (KKC 1656). Kresťanská rodina, kým v láske buduje Cirkev, stavia sa do služieb človeka a sveta tým, že naozaj napomáha "povznesenie človeka".
Svätý Otec Ján Pavol II., v súčasnosti už blahoslavený, vyzval
prostredníctvom Apoštolskej exhortácie Rodinné spoločenstvo všetkých, ktorým záleží na vlastnej rodine: Rodinná modlitba má svoje
16 JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany :
Bens, 2012. s. 8.
17 Porov.: JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev.
Kapušany : Bens, 2012. s. 9.
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charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky resp. rodičov a detí. Spoločenstvo v modlitbe je súčasne plodom
a požiadavkou toho spoločenstva, ktoré sa utvorilo sviatosťou krstu a manželstva. Najmä na členov kresťanskej rodiny sa môžu vzťahovať slová, ktorými Pán Ježiš sľubuje svoju prítomnosť: „A zasa
vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach. Lebo, kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi (Mt 18, 19
– 20), (FC 59)“18.
4. Výchovná úloha rodiny
Rodičia sú prvými, ale nie jedenými vychovávateľmi svojich
detí. Je teda na nich, aby so zmyslom pre zodpovednosť vykonávali
výchovné dielo v úzkej a bdelej spolupráci s občianskymi a cirkevnými organizáciami.
Rodina formuje výchovnou činnosťou človeka v jeho úplnej
dôstojnosti vo všetkých rozmeroch vrátane sociálneho. Rodina vytvára spoločenstvo lásky a solidarity jedinečným spôsobom vhodné
na učenie a prenášanie kultúrnych, etických, spoločenských, duchovných a náboženských hodnôt, ktoré sú podstatné pre rozvoj a
blahobyt vlastných členov i členov spoločnosti. Keď rodina vykonáva svoje výchovné poslanie, prispieva k spoločnému dobru a
vytvára prvú školu sociálnych čností, ktoré potrebujú všetky spoločnosti. V rodine sa osobám pomáha rásť v slobode a v zodpovednosti ako predpokladoch potrebných na prijatie akejkoľvek
úlohy v spoločnosti. Okrem toho sa výchovou udeľujú niektoré
základné hodnoty, ktorých prijatie a osvojenie si je nevyhnutné na
to, aby občania boli slobodní, čestní a zodpovední.
Právo a zároveň aj povinnosť rodičov vychovávať svoje potomstvo sa považuje za základné, pretože súvisí s odovzdávaním
ľudského života. Láska rodičov, dávajúca sa do služby detí, aby im
pomohla dosiahnuť to najlepšie, nachádza svoje úplné uskutočnenie vo výchovnej úlohe: láska rodičov je teda zdrojom, dušou
výchovy, a tak aj normou, ktorá hýbe a riadi celú konkrétnu výJURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany :
Bens, 2012. s. 10 – 11.
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chovnú činnosť a obohacuje ju o tie hodnoty nežnosti, stálosti, dobroty, ochoty slúžiť, nezištnosti a obetavosti, ktoré sú najcennejšími
plodmi lásky.19 Pri výchove detí je rovnako nevyhnutná materinská
i otcovská úloha. Rodičia teda musia konať jednotne. Autoritu majú
vykonávať s úctou a nežne, ale aj pevne a účinne, musí byť dôveryhodná, neporušená, múdra a stále nasmerovaná k integrálnemu
dobru detí20.
Kresťanskí rodičia dali deťom život, ale už pri ich krste si na seba zobrali vážnu zodpovednosť vychovávať ich k viere v boha. Rodičia náboženskou výchovou a spoločným slávením jednotlivých liturgických období v rodine budujú domácu Cirkev. Deťom spôsobujú
sviatky či už Vianoce, Veľká noc, Turíce a podobne, veľkú radosť. Ak
im nevysvetlia rodičia ich podstatu, potom budú brať sviatky len
povrchne. Pre ne sviatok bude iba nejaká udalosť, kedy má rodina
slávnostný obed, kúpia si navzájom darčeky, majú nové šaty, ale
prečo sa to všetko deje, to sú rodičia povinní deťom vysvetliť.
Kresťanskí manželia sú si navzájom pre svoje deti a ostatných
domácich spolupracovníkmi milosti a svedkami viery. Sú prvými
vierozvestcami a vychovávateľmi svojich detí. Slovom a príkladom
ich priúčajú kresťanskému a apoštolskému životu, múdro im popomáhajú pri voľbe povolania, a keď u nich prípadne objavia
duchovné povolanie, napomáhajú mu so všetkou starostlivosťou
(AA 11). Kresťanská rodina sa má starať aj o to, aby slávila aj doma,
spôsobom primeraným pre jej členov, obdobia a sviatky
ického roka. Je vecou každého človeka, teda aj každej rodiny, nájsť
svoj vlastný spôsob oslavy Boha21.
Cirkevný dokument Dekrét o laickom apoštoláte potvrdzuje:
„Rodičia majú v rodine od útleho veku privádzať svoje deti k poznaniu
Božej lásky voči všetkým ľuďom a postupne ich priúčať – predovšetkým
PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 238, 239, 240. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r.
o., 2008. s. 144 – 145.
20 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium
sociálnej náuky Cirkvi, 242. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r.
o., 2008. s. 146 – 147.
21 Porov.: JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev.
Kapušany : Bens, 2012. s. 13 – 15.
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osobným príkladom – starostlivosťou voči materiálnym i duchovným potrebám blížneho. Tak sa celá rodina a jej spoločné nažívanie stáva akoby
noviciátom apoštolátu (AA 30)“22. Povinnosťou manželov a samozrejme, že dnes je najdôležitejšou úlohou ich apoštolátu, dávať najavo a potvrdzovať vlastným životom nerozlučnosť a svätosť manželského zväzku, dôrazne uplatňovať prirodzené právo rodičov a
poručníkov kresťansky vychovávať potomstvo, chrániť dôstojnosť
a oprávnenú nezávislosť rodiny (AA 11).
Všetci sme si vedomí, že budúci osud ľudského rodu závisí
od rodiny. Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich vážna
povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich
výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno
nahradiť. Rodičia majú totiž utvoriť rodinné ovzdušie preniknuté
láskou a úctou k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha úplnú osobnú a
spoločenskú výchovu detí. Rodina je teda prvou školou spoločenských cností, ktoré sú potrebné každému spoločenstvu (GE 3).
Pre rodičov z toho vyplýva dôležitá úloha - viesť svoje deti k poznaniu Boha a ku viere. Niektorí rodičia si myslia, že s touto výchovou je potrebné počkať až sa rozvinú jeho rozumové schopnosti, až nadobudne potrebné vedomosti v škole, bude mať svoj
názor. S prekvapením potom zistia, že je neskoro, dieťa nemá k
náboženskému životu vzťah a k Bohu nič necíti. Dôvod môže
spočívať v tom, že svoju vieru berieme často len ako súbor vedomostí o Bohu, zopár modlitieb, základné otázky z katechizmu, a to
nám stačí.
Cirkev upozorňuje rodičov na vážnu povinnosť, ktorá na nich
dolieha, zariadiť všetko tak, aby deti mali k dispozícii tieto prostriedky a mohli súladne napredovať v náboženskom i svetskom
vzdelávaní. Preto chváli tie občianske vrchnosti, ktoré berú do
úvahy pluralizmus súčasnej spoločnosti, strácajúcej sa zabezpečiť,
aby sa deti mohli vychovávať na všetkých školách podľa mravných

JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany :
Bens, 2012. s. 10.
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a náboženských zásad vlastných rodín (GE 7)23. Cirkev plní iste
svoje poslanie, keď sa nežne a úzkostlivo stará o každé dieťa, ktoré
prichádza na svet. Je povolaná na to, aby v priebehu dejín zjavovala
a opakovala príklad a príkaz Krista Pána, ktorý postavil dieťa do
stredu Božieho kráľovstva: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo"24.
Záver
Zámerom tohto príspevku je poukázať na stabilitu základu,
ktorým je manželstvo a rodina. Sú rozhodujúcim zdrojom pre kvalitu spoločenského spolužitia. V dnešnej spoločnosti dochádza k
oslabeniu rodín, čo následne ohrozuje najmä deti. Keďže rôzne nátlaky v spoločnosti narúšajú medziľudské vzťahy a základy nosných pilierov rodín, tak práve tu je podstata, aby bola posilnená a
vyzdvihnutá rodina z pohľadu štátu a Cirkvi, aby v nej prúdila sila
na výchovu potomstva do budúcnosti. Podstatou je manželstvo, na
ktoré je potrebná prípravu a odhodlanie. Prípravou na manželstvo
je pomôcť všetkým párom vybudovať zdravé základy pre šťastné
manželstvo. Manželstvo vzniká vzájomným súhlasom snúbencov a
stojí bezpečne na troch pilieroch: láska, úcta a vernosť. Manželstvo
vzniká medzi mužom a ženou ako celoživotné spoločenstvo, ktoré
je zamerané na dobro manželov, ako aj na splodenie a výchovu detí. Úlohou kresťanského spoločenstva a všetkých, ktorým leží na
srdci dobro spoločnosti, je stále znova uisťovať, že rodina ešte viac
ako holé právne, sociálne a ekonomické jadro je spoločenstvom lásky a solidarity, ktorá je jedinečným spôsobom prispôsobená učiť i
prenášať kultúrne, etické, spoločenské a náboženské hodnoty, podstatné pre rozvoj a blahobyt vlastných členov i spoločnosti25.
Svätý Otec Ján Pavol II. konštatoval: „Dnes je viac ako inokedy dôležité, aby sa mladí pripravovali na manželstvo a na rodinný život. Preto sa
Porov.: JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev.
Kapušany : Bens, 2012. s. 11 – 12.
24 JÁN PAVOL II.: Exhortácia Familiaris consortio, 26. Trnava : Spolok svätého
Vojtecha, 1993. s. 51.
25 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium
sociálnej náuky Cirkvi, 229. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r.
o., 2008. s. 138.
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Cirkev musí postarať o lepšie a hlbšie programy prípravy na manželstvo, aby
sa nakoľko je to možné, odstránili ťažkosti, ktoré doliehajú na mnohých manželov, a ešte viac preto, aby podporovala vznik a vzrast dobrých manželstiev. Je
potrebné získať identitu kresťanského manželstva a rodiny, aby sa rodina opäť
stala spoločenstvom osôb v službe ľudskému životu a viere, prvou živou bunkou spoločnosti, skutočne veriacim a evanjelizačným spoločenstvom a ozajstnou „domácou cirkvou, miestom spoločenstva a cirkevnej služby“. Rodina
ako domáca cirkev je tiež povolaná na to, aby hlásala, slávila a podporovala evanjelium života26. Preto zdôraznením a vyzdvihnutím kresťanskej rodiny chceme, aby rodiny boli silné vo svojej viere a nedochádzalo k jej oslabeniu. Preto je potrebné, aby vo všeobecnosti vzrástlo povedomie významu, dôležitosti a dôstojnosti manželstva a rodiny. Kresťanské rodiny majú mocou prijatej sviatosti špecifické poslanie byť svedkami a ohlasovateľmi evanjelia.
Abstrakt:
Rodina je základom každej spoločnosti. Rodina a spoločnosť sa navzájom dopĺňajú a ovplyvňujú. Nielen spoločnosť vplýva na život rodiny, ale aj rodina pôsobí na život spoločnosti. Rodina je založená na manželstve, ktoré predstavuje vzájomný vzťah muža a ženy. Sebadarovaním
prinášajú potomstvo. Rodičia majú veľkú zodpovednosť voči svojim deťom a potomkom. Láskou sa rodina utvára, rozvíja a udržuje. Rodina je
dôležitá pre štát a Cirkev.
Kľúčové slová: Spoločnosť. Manželstvo. Rodina. Dieťa. Cirkev. Viera.
Abstract:
Importance of marriage and family in contemporary society
Family is a basis of each society. Family and society mutually complement and affect each other. Not only family influences the life of a
family, but also the family influences the life of a society. Family is based
on marriage, which represents a mutual relationship of a man and a
woman. By giving themselves to each other, they bring their offspring.
Parents have huge responsibility for their children and offspring. Love
creates, develops and maintains family. Family is important for the state
and Church.
Key words: Society. Marriage. Family. Child. Church. Faith.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU: Príprava na sviatosť manželstva, 14.
Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2004. s. 17.
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Marta Pietrycha

Rodzina wspólnotą miłości
Wstęp
Rodzinie w ówczesnym świecie przypisuje się liczne zadania.
To ona zaspakaja potrzeby dziecka, troszczy się o niego, daje wiele
przyjemności i radości. W rodzinie dziecko czuje się bezpieczne i
kochane. Dlatego też pierwszym zadaniem rodziny jest tworzenie
prawdziwej wspólnoty osób, a wewnętrzną zasadą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość. To wczłowieczeństwo mężczyzny i kobiety wpisuje się odpowiedzialność za miłość i troskę. Zatem, czym jest rodzina? Jakie więzi występują w rodzinie? Czym
jest miłości?
1. Pojęcie rodziny
Potocznie przez pojęcie rodziny rozumiemy ,,podstawową
komórkę społeczeństwa” oraz ,,parę małżeńską posiadającą dzieci”.
Nie zawsze jednak oznaczała rodziców i dzieci. Mówiono o niej jako o
ognisku domowym zrzeszającym ,,wszystkie osoby żyjące pod
jednym dachem lub podległe władzom głowy domu”1, jak również
jak o grupie ludzi ,,połączonych ze sobą i uznających określony
porządek społeczny”2. Jak słusznie zauważa M. Majorczyk ,,to, co
dziś nazywa się więzią rodziną, powstało w wyniku połącznia się
wielu czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych i
ekonomicznych”3. Współczesna rodzina spełnia wszystkie powyższe
funkcje. Współcześnie rodzinę porównuje się również do linii
papilarnych człowieka. Zdaniem T. Biernat iż rodzina jest
,,wyjątkowa i niepowtarzalna. Podobnie jak z liniami papilarnymi

1 M. Majorczyk, Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze (socjalizacyjno – enkulturacyjne), ,,Scripta Comeniana Lesnensia”, 2010, nr 8, s. 25.
2 Tamże.
3 Tamże.
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u człowieka, nie znajdziemy dwóch identycznych rodzin”4. Z kolei
w literaturze przedmiotu rodzinę ujmuję się jako: środowisko życia
i wychowania, grupę, instytucję bądź wspólnotę5. Mówiąc o
środowisku mamy na uwadze definicję pedagoga społecznego R.
Wroczyńskiego. Autor określa rodzinę naturalnym środowiskiem
wychowawczym, w którym ,,dokonuje się podstawowy proces
wychowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów
społecznych”6.
W definicji M. Ziemskiej ,,rodzina jest małą naturalną grupą
społeczną, w której centralnymi rolami są role matki i ojca, stanowiącą całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom, opartą na zastanych tradycjach społecznych oraz
nowotworzonych własnych obyczajach”7. Autorka podkreśla znaczenie matki i ojca w grupie jaką jest rodzina, dodatkowo wskazuje
na występujące w nich tradycje i obyczaje.
Z. Tyszka mówi o rodzinie jako podstawowej grupie społecznej złożonej z rodziców i dzieci. Cechuje ją ,,więź formalna, wspólnota materialna i mieszkaniowa oraz funkcje przez nich spełniane:
prokreacyjna, społeczna, kulturalna, gospodarcza”8.
W. Okoń podaje, iż rodzina to ,,mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych”9. W rodzinie tejmałżonków łączywięź małżeńska, a rodziców z dziećmi – więź rodzicielska. Wieź rodzicielskastanowi podstawęwychowania rodzinnego.
W grupie tej występuje również więź formalna. Ona z kolei określa
obwiązki rodziców orazdzieci względem siebie”10.
Rodzinę jako instytucję definiuje E. Trempała. Jego zdaniem rodzina ,,może być nie tylko instytucja wychowania naturalnego i sponT. Biernat, Praktyka wychowania rodzinnego. Poradnik dla rodziców, Szczecinek
2001, s. 29.
5 A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 26.
6 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 161– 162.
7 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 36.
8 Majorczyk, jw. s. 25.
9 O. Pokrzywnicka, Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój psychiczny i społeczny dziecka, ,,Fides er ratio”, 2011, nr 2(6), s. 40.
10 Tamże.
4
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tanicznego, lecz także intencjonalnego”11. Co więcej mówi o rodzinie
jako ,,o pierwszej i podstawowej instytucji opieki, wychowania i
kształcenia jednostki”12. Z kolei A. Kamiński określa rodzinę środowiskiem, instytucją i wspólnotą. Mówi, iż rodzina jest jedną z ważniejszych i podstawowych kręgów środowiskowych a także instytucją, a
,,wspólnota stanowi jedną z cech cementujących nową rodzinę”13. A.
Kamiński skupia się tutaj na wspólnocie emocjonalnej14.
2. Wspólnota
Ogólnie przez pojęcie wspólnoty rozumie się ,,naturalne
zespolenie ludzi (szczupłego grona) ze względu na wspólnie
odczuwalny cel, podobne wzajemne uczucie i naturalne wspólne
dążenie”15.
F. Adamski analizuje rodzinę pod kątem wspólnoty. Mówi, iż
nie ona jest dziełem umowy społecznej lecz wypływa z natury
ludzkiej. Występuje u niej zróżnicowanie wiekowe, podział ludzi na
dwie płci, popędy seksualne oraz instynkt ojcowski i macierzyński.
Rodzina jako wspólnota wymaga od swoich członków wspólnego
zespolenia celów i dążeń podejmowanych jednocześnie z poczuciem
wewnętrznej konieczności i dobrowolności. Daje ona swym członkom
wiele przyjemności i radości. Uspołecznia dążenia i uczucia swych
członków. W rodzinie czują się oni zespolenie, a co więcej potrafią
zrezygnować z indywidualnej swobody i wolności na rzecz tej grupy
rodzinnej.Jako wspólnota rządzi się nie prawem, a miłością. Bowiem
w rodzinie prawo ma jedynie zastosowanie jako konsekwencja i
ochrona tejże miłości16. Zdaniem Jana Pawła II rodzina jest
,,wspólnotą miłości i życia, która powstaje, gdy mężczyzna i kobieta

Tamże, s. 30
Tamże, s. 30
13 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974, s. 98 – 101.
14 Tamże.
15 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 31.
16 Tamże, s. 32.
11
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całkowicie oddają się sobie nawzajem w małżeństwie, gotowi przyjąć
dar potomstwa”17
W literaturze psychologicznej mówi się o ogromny wpływie
rodziny na rozwój fizyczny, umysłowy, moralny i społeczny
dziecka. Przypisuje się jej duża rolę w kształtowaniu osobowości.
Rodzina pozostaje dla dzieci i ich rodziców wspólnotą
emocjonalną, w której to następuje wymiana ocen i poglądów18.
J. Rembowski nie określa rodziny wspólnotą lecz małą,
pierwotną grupą ,,o swoistej organizacji i określonym układzie ról
między poszczególnymi członkami, związana wzajemną
odpowiedzialnością moralną”19. Autor zaznacza, iż rodzina jest w
pełni świadoma swej odrębności, posiada własne tradycje i
przyzwyczajenia, ale jest również zespolona miłością i akceptacją20.
Mimo, iż autor nie nazywa rodziny wspólnotą, zauważa, że jest
ona ściśle powiązana miłością.
Zdaniem M. Przetacznik – Gierowskiej rodzina zaspakaja
podstawowe potrzeby dziecka. Do nich zalicza potrzebę:
bezpieczeństwa, zależności i miłości. Na uwagę zasługują również
takie zadania jak: przekazywanie dziecku dorobku kulturowego,
systemu wartości, norm społecznych. Dodatkowo stanowi ona
teren socjalizacji, pole doświadczalne, na którym to dzieckopróbuje
swych sił i możliwości, znajdując przy tym oparcie i wzorce w
rodzinie oraz innych jej członkach21.
3. Więzi społeczne – rodzinne
Mówiąc o więzi społecznej mamy na uwadze łączące ludzi stosunki społeczne. Stosunki te posiadają dla jednostki określoną wartość
oraz są zgodne z określonym ich wzorem postepowania. Zdaniem P.
Jan Paweł II, Chrońmy prawa rodziny,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_2612
1999.html (dostęp: 28 kwiecień 2016).
18 S. Badora, B. Czeredecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001, s. 122.
19 O. Pokrzywnicka, jw.s. 41.
20 J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972, s. 31.
21 M. Przetacznikowa – Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza,
Warszawa 2002, s.119.
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Rybickiego wyróżnia się trzy rodzaje więzi społecznej. Są nimi więzi:
pierwotne, stanowione i zrzeszeniowe. Więzi pierwotne są najstarsze.
Wypływają one z faktu rodzenia. W jej obrębie zalicza się więź naturalną, jaką jest rodzina. Kolejne to stanowione więzi. Wprowadzone
one zostały dla większej społeczności, a więc wobec państwa, narodu.
Jako trzecie wymienia P. Rybicki więzi stanowione. One z kolei oparte
są na dobrowolnym doborze ludzi22.
Biorąc pod uwagę powyższy podział warto zaznaczyć, iż
więź rodzinna jest pierwszą więzią społeczną. Dlatego też stała się
ona przedmiotem badań dla wielu socjologów, psychologów i pedagogów.I tak idąc za S. Kowalski i J. Turowski więź rodzinna
oznacza ,,splot stosunków między członkami rodziny”23. Zdaniem
L. Dyczewskiego – ,,kompleks sił przyciągających jej członków nawzajem do sienie i wiążących ich ze sobą”24. Z kolei według A. Kotlarskiej – Michalskiej oznacza ,,zespół zależności bezpośrednich i
pośrednich wynikających z ról, działań, faktu bycia rodziną”25.
Patrząc na różne definicje więzi rodzinnej można zauważyć,
iż więzi te są zjawiskiem dynamicznym, podlegającym licznym
przeobrażeniom. Więź rodzinna tak jak każda inna więź społeczna,
opiera się na podstawie subiektywnej i obiektywnej. Podstawa subiektywna stanowi świadomość powiązania się z innymi osobami
występującymi w rodzinie. Stanowi ona również ich poczucie
przynależności. Z kolei podstawa obiektywna opera się na czynnikach obyczajowych, kulturowych, prawnych i innych, które to
działają na trwałość rodziny26. Gdy za kryterium klasyfikacji więzi
rodzinnej przyjmiemy funkcje pełnione przez nią, to zdaniem Z.
Tyszki wyróżniamy więzi:
 ekonomiczne,
 opiekuńcze,
 kulturalne,
P. Rybicki, Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa
1979, s. 677 – 679.
23 M. Majorczyk, jw. s. 30.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 331.
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 towarzyskie,
 emocjonalno – ekspresyjne27.
Z kolei według L. Dyczewskiego wyróżnia się takie rodzaje
więzi rodzinnych jak:
 więzi strukturalno – przedmiotowe (tworzą je kontakty
występujące między członkami rodziny i ich pokoleniami. Ich
treści dotyczą wychowania dzieci, prowadzenia domu, udzielania
obustronnej pomocy),
 więzi osobowe (wyrażają one stosunki zachodzące między
członkami rodziny. A treści dotyczą z kolei uczuć, myśli, postaw,
aspiracji),
 więzi kulturowe (dotyczą postaw członków rodziny wobec
wartości, norm, tradycji i wzorów zachowania)28.
Każda z wymienionych powyżej więzi rodzinnych oddziałuje
na kształtowanie się ,,stopnia zawartości członków rodziny”29 oraz
przyczynia się do zwiększenia bądź zmniejszenia trwałości rodziny.
Dzieje się tak, z racji tego, iż każda więź jest ,,inna, swoista, poddaje
się fazom cyklu rodziny i okolicznościom życia. To dzięki niej możemy zaspakajać swoje potrzeby psychiczne i biologiczne, pełnić role
oraz dążyć do osiągnięcia nakreślonych przez nas wartości. Więź ta
zapewnia poczucie jedności. Nie przyjmuje ona jednak stałej formy.
Bowiem każda więź rodzinna zależy od okoliczności zewnętrznych,
jak i czynników społecznych, prawnych, religijnych, gospodarczych i
obyczajowych. Na więziach tych opiera się wychowanie rodzinne,
które tylko ,,przez silną więź osobową między rodzicami a dzieckiem
przepojoną miłością, troską, odpowiedzialnością, oddziaływania wychowawcze starszych członków rodziny podtrzymują ciągłość trwania wspólnoty wychowawczej”30.
Charakter więzi występujący w rodzinie dziecka ma wpływ
na panującą w niej atmosferę wychowawczą. Od niej w głównej
mierze zależy przebieg całego procesu wychowawczego. Innymi
Majorczyk, jw. s. 30.
A. Kurzynowski (red.), Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1995, s. 45.
29 Majorczyk, jw. s. 30.
30 Tamże, s. 31.
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składnikami tej atmosfery, oprócz omawianych wyżej więzi, są:
,,układ wzajemnych stosunków, wzajemne traktowanie siebie
przez członków rodziny, ustosunkowanie się rodziców do siebie
nawzajem i do dzieci”31. Zdaniem M. Ziemskiej typy atmosfery
rodzinnej możemy umieścić na skali kontinuum. W skali tej wyróżnia się dwa przeciwstawne bieguny, a w nich ,,wiele stopni pośrednich z tendencją do pozytywnego lub negatywnego klimatu
relacji rodzinnych”32. I tak pierwszy biegun tworzy atmosferę korzystną dla rozwoju osobowości dziecka. Rodzinę łączą wówczas
pozytywne więzi emocjonalne. Z kolei drugi bieguntworzy atmosferę niekorzystną, która negatywnie wpływa na osobowość dziecka. Prowadzi równieżdo zaburzeń, czy też głębszych defektów
osobowościowych33.
Rodzina jest grupą o niezwykłych charakterze. Zdaniem F.
Adamskiego ,,jest jedyną grupą społeczną bazującą na czynnikach
biologicznych i naturalnych, w której więzi miłości i pokrewieństwa nabierają najwyższego znaczenia”34. Jak słusznie zauważa
autor, jest również jedyną grupą ,,zbudowaną na miłości, gdzie
prawo interweniuje wyjątkowo dla umocnienia więzi wspólnoty”35.
4. Miłość
G. W. Hegel porównuje rodzinę do państwa. Mówi, iż rodzina
jest ,,królestwem miłości, tak jak państwo jest królestwem prawa”36.
Autor mimo, że nazywa państwo rodziną, nie przypisuje mu
terminu miłości. Termin ten zostaje przypisany jedynie rodzinie,
której dodaje większą wartość.
W Deklaracji Praw Człowieka porusza się kwestie miłości.
Autorzy pojęcie to wpisują do szóstejzasady, która przybiera postać
prawa: ,,do harmonijnego rozwoju swej osobowości dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia”37. Z kolei autorzy Konwencji Praw
Tamże.
Tamże.
33 Tamże.
34 F. Adamski, jw. s. 32.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 M. Łopatkowa, Pedagogika serca, Warszawa 1992, s. 221.
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Człowieka zagadnienie miłości wpisali w preambułę. Konwencja ta
jedynie chroni dziecko poprzez obronę jego prawa do miłości, zakazując tym samym dorosłym używania przemocy. Z kolei Deklaracja obliguje nie dziecko, lecz dorosłych do obrony miłości jako
potrzeby rozwojowej dziecka. Stąd też Deklaracja ,,nadała pojęciu
miłości większe i szersze znaczenie aniżeli Konwencja”38.
Według E. Fromm ,,miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć
się kochać, musimy postępować w ten sam sposób jak wówczas,
gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, opanować jej
teorię i praktykę”39. Bowiem kochanie dziecka to czysta teoria, zaś
okazywanie mu miłość jest określane umiejętnością praktyczną.
Miłość to również ,,pozytywna emocjonalna postawa”40. Jak
twierdzi E. Fromm miłość jest ,,postawą, pewną właściwością charakteru, która określa stosunek człowieka do świata w ogóle, a nie
do jednego obiektu miłości”41. Jak słusznie zauważa autor – nie
możemy kochać tylko jedną tę samą osobę i być obojętnym wobec
reszty swoich bliskich. Wtedy to ,,miłość nie jest miłością, lecz
symbolicznym przywiązaniem albo egotyzmem”42. Stąd też miłość
nie jest zwykłym uczuciem czy emocją. Wymaga ona czegoś trwałego – ,,postawy, a nie przelotnej afektacji”43.
Zdaniem I. Jurgielewicz miłość to uczucie, którego nie możemy żądać. Jest ona darem, a nie osiągnięciem44.
Według J. Gajda miłość jest ,,uczuciem wszechogarniającym i
jednocześnie postawą wobec życia”45. Określa ona relacje zachodzące między ludźmi oraz nasz stosunek do świata. W hierarchii
wartości zdaniem autora zajmuje pierwsze miejsce. Dodatkowo
miłość ,,nadaje barw naszej egzystencji, determinuje los poszczególnych osób i przede wszystkim łączy się ściśle z sensem życia”46.
Tamże, s. 222.
T. Biernat, jw. s. 60.
40 M. Łopatkowa, jw. s. 30.
41 E. Fromm, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Warszawa 1994, s. 47.
42 Tamże.
43 M. Łopatkowa, jw. s. 31.
44 B. Kosińska – Piasecka (red.), Sztuka rodzicielskiej miłości, Warszawa 1979, s. 36.
45 J. Gajda, Oblicza miłości, Warszawa 1993, s. 5.
46 Tamże.
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Idąc za Sz. Kobylińskim miłość do dziecka jest miłością naturalną, odruchową i instynktowną. Autor zwraca uwagę na kwestie
biologiczną i duchową. I tak biologicznie jest ona przedłużeniem
gatunku, zaś duchowo związana jest z potrzebą opiekuńczości.
Bowiem miłość jest automatycznym zjawiskiem, tak jak samoczynność oddychania47.
W potocznym ujęciu wychowania występują dwa skrajne stereotypy dotyczące uczuć i miłości. Jest nim zimny wychów i ślepa
miłość. Pierwszy z nich – zimny wychów cechuje się powściągliwością w wyrażaniu miłości. Charakteryzuje się oziębłością emocjonalną, brakiem pochwał i nagród ze strony rodziców oraz surowością zasad życia rodzinnego. W tym modelu wychowania rodzice są przekonani, iż dzieci należy wychować na ludzi twardych i
odpornych, a zbyt dużo uczuciowości prowadzi do rozpieszczenia
dzieci. Dlatego też zdaniem rodziców zbyt częste okazywanie
uczuć jest niebezpieczne. Zimny wychów polega na hartowaniu
podopiecznych do trudnego i bezwzględnego życia. Z kolei druga
skrajność to ślepa miłość. W tym kontekście dziecko staje się
,,obiektem miłości totalnej”48. Rodzice aprobują każde zachowanie
swojego podopiecznego. Troszcząc się o wolność dziecka, jego indywidualność i swobodę rozwoju, tolerują każde jego zachowanie.
W ślepej miłości unika się karania i ograniczeń. Pozwala się dziecku na wszystkie zachcianki. Z tak ogromnej miłości do dziecka rodzice są w stanie zrezygnować z własnych potrzeb. Dziecko szybko
orientuje się, że ,,taka miłość może być przedmiotem szantażowania rodziców i manipulacji”49. Dowodem miłości rodzicielskiej staje
się tolerancja złego zachowania. Zdaniem T. Biernat totalna miłość
jest nieodpowiedzialna. Rodzice w tym przypadku chronią dziecko
przed konsekwencjami ich czynów. Taki rodzaj miłości lansowany
jest głównie w wychowaniu bezstresowym – ,,tak kocham swoje
dziecko, że nie mogę go stresować”50.

B. Kosińska – Piasecka (red.), jw. s. 39.
Biernat, jw. s. 61.
49 Tamże.
50 Tamże.
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Niemniej jednak najpowszechniejszą postacią rodzicielskiej
miłości jest właśnie miłość nijaka. W imię tak pojętej miłości, rodzice nie mają czasu dla dzieci, opędzają się od nich twierdząc, iż są
zmęczeni i zajęci51.
Niektórzy naukowcy mierzą miłość do dziecka czasem z nim
spędzonym. Twierdzą, iż kochać dziecko to ,,oddać mu siebie, swoje doświadczenie, być z nim”52. Dlatego też miarą miłości jest
,,wymiar czasu z nim spędzonego, wygospodarowanego z naszych
zajęć, przyjemności, wypoczynku”53. Warto zaznaczyć, iż warunkiem tak rozumianej miłości jest intelektualny kontakt z podopiecznym, realizujący się przy tym w atmosferze wzajemnego zainteresowania.Zdaniem W. Żukrowskiego ,,trzeba mieć dla dziecka
czas”54. Nie wystarczy jedynie je karmić i pytać jak było w szkole,
prawie go nie słuchając. Każdego dnia należy znaleźć dla niego
chwilę na rozmowę, zabawę. Bowiem miłość jest ,,wymianą uczuć
– pomocnych działań, porad, cierpliwego słuchania cudzych zmartwień, niepokojów (…) to także poszanowanie drugiej osoby”55.
Zdaniem M. Kozakiewicz nie ma jednej recepty na dobrą i
mądrą miłość rodzicielką. Bowiem jak twierdzi może to być miłość
wielosłowna bądź milcząca. Może być również: wylewna i powściągliwa, demonstracyjna lub dyskretna. Mogą w niej przeważać
uczucia czułości i tkliwości bądź oparta jedynie na przyjaźni. Może
być jak ,,ciepłe słońce, w którym tak miło i przyjemnie lub jak potężna skala, na której tak pewnie i bezpiecznie”56. Miłość ta opierać
się może na autorytecie, czy też na więzi partnerskiej lub kumplowskiej. Okazywana jest słownie lub przez pieszczoty i gesty, jak
również przez czyny i zachowania.
Niemniej jednak o żadnej z nich nie możemy stwierdzić, że
jest gorsza lub lepsza od drugiej. Bowiem każda z nich może być
,,mądra i niemądra, dobra lub zła, pożyteczna lub szkodliwa”57.
Tamże, s. 62.
Kosińska – Piasecka (red.), jw. s. 35.
53 Tamże.
54 Tamże, s. 78.
55 Tamże.
56 Tamże, s. 45.
57 Tamże.
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Wszystko tak naprawdę zależy od tego – kto i wobec kogo kieruje
ten wariant miłości. Co więcej, w tej samej rodzinie uczucie miłości
może przyjąć inną postać w stosunku do starszego i młodszego
dziecka. Dzieje się to nie tylko dlatego, iż wraz z dorastaniem
dziecka nieuchronnie zmienia się forma okazywania mu uczuć,
lecz także dlatego, ze różne dzieci mają odmienne zapotrzebowanie
na rodzicielską miłość”58.
5. Miłość matki a ojca
Zdecydowana większość rodziców na pytanie: czy kochasz
swoje dziecko? odpowiedziało by twierdząco. Ich wyrazem miłości
jest troska o nie. Dbamy o to, aby było zdrowe, ubieramy je, karmimy, obdarowujemy prezentami, troszczymy się o jego przyszłość. Czasami nawet zdaniem T. Biernat czujemy w środku, że
,,coś nas rozpiera – rodzicielska miłość”59.
Idąc za J. Gajda miłość jest ,,podstawą każdej zdrowej rodzi60
ny” . I tak zrodzone z naszej miłości dziecko jest kochane i otoczone szczególną opieką, troską. Bliskość otaczających go osób sprawia, iż ,,otwiera się ono na świat i łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi”61. To właśnie rodzice przekazują mu swoją wiedzę,
doświadczenie, siłę, optymizm i miłość. Ten rozwój duchowy,
obejmujący zarówno sferę poznawczą, jak i emocjonalną jest bardziej istotny niż fizyczny. Bowiem wymaga on o wile więcej
,,umiejętności wytyczania kierunków rozwoju, stawiania odpowiednich wymagań w procesie autokreacji człowieka”62.
Prawie wszystkie matki kochają swoje dziecko za sam fakt ich
istnienia. Chronią je i są mu bezgranicznie oddane pomimo wyrządzonego bólu, czy tez nieprzespanych nocy. Ona jest dla niego
,,szczęściem – ciepłem, pokarmem, poczuciem zadowolenia i bezpieczeństwa”63. Zdaniem E. Fromm miłość macierzyńska ,,nie jest

Tamże, s. 45 – 46.
Biernat, jw. s. 60.
60 Gajda, jw. s. 73.
61 Tamże.
62 Tamże.
63 Tamże, s. 74.
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niczym uwarunkowana”64. Na miłość tą nie trzeba sobie zasłużyć.
Nie można jej także zdobyć. Bowiem jak twierdzi dalej autor: ,,jeśli
istnieje, jest błogosławieństwem; jeżeli jej nie ma, wyda się, ze całe
piękno uszło z życia – i nie można uczynić nic, aby je zrodzić”65.
W Biblii Ziemia Obiecana jako symbol miłości opisana jest
,,mlekiem i miodem płynąca”66. I tak mleko jest symbolem
,,pierwszego aspektu miłości, tego, którego treścią jest troska i
afirmacja”67. Z kolei miód symbolizuje ,,słodycz życia, jego ukochanie i szczęście z powodu tego, że się żyje”68. W tej macierzyńskiej miłości nie każde dziecko może otrzymać miód. Zatem matka
musi być ,,nie tylko dobrą matką, ale i szczęśliwym człowiekiem”69.
Miłość matki wypływa z samej natury, nie jest uzależniona od
jakiegokolwiek warunku. Matka kocha niemowlę, gdyż ,,jest to jej
dziecko, a nie dlatego że spełniło ono jakiś konkretny warunek czy
sprostało jakimś szczególnym wymaganiom70.
Stosunek do ojca jest całkowicie inny. W rodzinie matka jest
,,domem, z którego wychodzimy, jest naturą, glebą, oceanem”71.
Kontakty ojca w pierwszych latach życia dziecka są bardzo ograniczone. Ojciec nie reprezentuje naturalnego świata. Reprezentuje on
drugi biegun, a więc ,,świat myśli i przedmiotów, które są dziełem
rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody”72. Stąd też ojciec tym, który wskazuje dziecku drogę, uczy.
Analizując potrzeby dziecka warto zaznaczyć, iż do 6 r. ż
dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości matki, zaś po ich ukończeniu zaczyna potrzebować miłości ojca, jego kierownictwa i autorytetu. Miłość matki i ojca wzajemnie się uzupełnia, tworzy syntezę, konieczny warunek dla rozwoju oraz zdrowia psychicznego.
Następuje tu wówczas sprzężenie zwrotne. Miłość małżonków rzuFromm, jw. s. 42.
Tamże.
66 Tamże, s. 49.
67 Tamże.
68 Tamże.
69 Tamże.
70 Tamże, s. 43.
71 Tamże, s. 44.
72 Tamże.
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tuje na ,,miłość do dziecka i odwrotnie – miłość do dziecka wzmacnia wzajemne ich pożycie; mocniej kochając owoce swej miłości,
utrwalają w nim swoją miłość, przywiązanie i odpowiedzialność”73. Miłości rodzicielskiej nie jest w stanie nikt i nic zastąpić.
Brak owej miłości odczuwany jest bardzo boleśnie zarówno przez
dziecko, jak i dorosłego już człowieka.
Miłość ojca nie musi się różnić od miłości matczynej. Jednakże w
większości przypadków jest ona ,,bardziej wymagająca, stawia warunki, wprowadzając dziecko w świat ładu, dyscypliny”74.Przed ojcem dziecko czuje większy respekt. Ojciec jest wyrocznią w istotnych
sprawach. Pomaga dzieciom rozwiązać problemy, stawia wymagania, nagradza ich osiągnięcia, ale również każe za lenistwo i słabość.
Ojciec zatem jest autorytetem, który imponuje ,,konsekwencją, stanowczością”75. Jest w oczach dziecka wzorem godny do naśladowania. Zdaniem J. Gajdy jeśli ojciec potrafił by dodać rozwijającemu się
dziecku odrobinę wiary w siebie, przestrzec je przed konsekwencją,
uczyć brać odpowiedzialność za każdy ich czyn, to byłby w stanie
,,zaskarbić sobie równie wielką miłość dziecka”76.
6. Wnioski
Rodzina zapewnia swoim podopiecznym prawidłowy rozwój
psychiczny, emocjonalny i społeczny. To ona jest wspólnotą,w której tkwią ,,największe możliwości oddziaływania na wszechstronny
rozwójdziecka”77. A proces ich rozwoju i wychowania zależy w
głównej mierze od wpływów otoczenia.Otoczenie to z kolei może
być ,,mniej lub bardziej świadome swej roli w rozwoju dzieckai
korzystnie lub mniej korzystnie na dziecko oddziaływać”78. Jednak
jak słusznie zauważa wielu autorów – nic tak naprawdę nie jest w
staniezastąpić rodziny jako wspólnoty w dziedzinie zaspokajania
tych podstawowych potrzeb. Bowiem miłość rodzicówstanowi
bezcenny kapitał, kapitał: uczucia pewności oraz wiary w siebie.Od
Gajda, jw. s. 74.
Tamże.
75 Tamże.
76 Tamże, s. 75.
77 Pokrzywnicka, jw. s. 52.
78 Tamże.
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matki i ojca dziecko uczy się miłości i czułości. Uczy się ,,nie tylko
brać, ale i dawać miłość”79.
Streszczenie:
Rodzinę w literaturze przedmiotu traktuje się jako grupę, środowisko, instytucje i wspólnotę. Przypisuje się jej wiele funkcji i zadań. To
rodzice pełnią ogromną rolę w zaspokojeniu potrzeb dziecka. Stają się ich
wychowawcami i opiekunami. Dzięki nim dziecko poznaje uczucia i więzi. Zatem, czym jest rodzina? Jakie więzi występują w rodzinie? Czym
jest miłości? Niniejszy artykuł porusza kwestie rodziny. Przedstawia jej
pojęcie. Definiuje wspólnotę. Charakteryzuje więzi społeczne ze szczególnym uwzględnieniem więzi rodzinnych. Przedstawia pojęcie miłości.
Podaje znaczenie miłości rodzicielskiej wobec dziecka.
Summary:
Family as a community of love
In literature, family is portrayed as a group, an environment, or as a
institution or community, to which many functions and tasks are attributed.
After all, it is the parents who play the greatest role in meeting the needs of
their child, as they are it’s teachers and caregivers. It is thanks to them that
the child learns about feelings and relationships. In this case, what is family
and what are family ties? What is love? The following article focuses on family issues and presents it’s concepts. It defines community and characterizes
social ties with particular emphasis on family allegiance. It presents the concept of love and provides the meaning of parental love for the child.
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Zadośćuczynienie a więzi społeczne
Wstęp
Interakcje zachodzące pomiędzy ludźmi powodują ich określone zachowania. Powstają liczne relacje, których trwanie lub
przerwanie może wywoływać powstanie konkretnych roszczeń
pomiędzy stronami danego stosunku społecznego. Roszczenia te
mają zwykle charakter cywilnoprawny, a ich istnienie uzależnione
może być zarówno od rodzaju relacji łączącej osoby, jak też uczuć
jakimi się darzą.Więź społeczna to w ujęciu socjologicznym ogół
stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej
wiążących jednostki grupy i kręgi społeczne, zapewniające ich
trwanie. „Ogólnie można uznać, że to co łączy jednostkę z grupą, z
daną zbiorowością, jej relacje, stosunki i zależności, to właśnie nazywamy więzią społeczną. Więzi, które tworzą się w grupie wynikają z świadomości przynależności jej członków, a przejawiają się
w posiadaniu wspólnych wartości czy interesów, w pierwszeństwie interesów grupowych przed osobistymi, w identyfikowaniu
się członków grupy z jej wartościami, przekonaniami i działaniami,
a także w uznawaniu grupowych konformizmów”1.
Relacje społeczne, które mają największy wpływ na ludzkie życie, to więzi rodzinne, które nie są również bez znaczenia dla dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych a w szczególności zadośćuczynienia. Stosunek rodzinny często określany jest jako pierwotny, a rodzina
jako najmniejsza komórka stosunku społecznego2. Znaczące okazują
się również inne relacje, takie jak partnerstwo, konkubinat czy szeroko rozumiana bliskość. Pojęcia te zostaną omówione zarówno w ujęSocjologia – zagadnienia,
http://www.wsb2010.cba.pl/zagadnienia%20z%20socjologii-opracowanie.pdf
[dostęp: 3.06.2016 r.].
2 B. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym,
http://www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl/sites/default/files/numer-12011-barbara-malgorzata-kaldon-rodzina-jako.pdf [dostęp: 3.06.2016 r.], s.230.
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ciu socjologicznym jak też prawnym celem ukazania wpływu ich występowania na możliwość dochodzenia zadośćuczynienia oraz jego
wysokość w przypadku śmierci bliskiej osoby.
Rodzina w ujęciu socjologicznym
Rodzina to pojęcie lub raczej forma relacji powszechnie znana i
ceniona. Przez wzgląd na dalsze rozważania z zakresu prawa, bezpośrednio związane z postrzeganiem rodziny, warto zwrócić również
uwagę na socjologiczne definicje tego pojęcia. Rodzina postrzegana
jest zwykle jako „grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób,
w której dorośli członkowie są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad dziećmi”3. Ponadto jest ona grupą pierwotną, stanowiącą środowisko, w którym rozpoczynają i kształtują pierwsze zdolności społeczne jednostki4. Relacje w rodzinie charakteryzują się zażyłością,
intensywnością, długim czasem trwania oraz powtarzalnością, przez
co mają szczególne znaczenie dla jej rozwoju oraz tworzących ją jednostek5. Ponadtospełnia ona wiele zadań zarówno wobec swoich
członków, jak też dla całego społeczeństwa6. Trwanie rodziny oraz
znacząca dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania rodziny uzależnione jest od więzi społecznej jaka w niej panuje. Definiuje się ją,
jako ogół zależności występujących pomiędzy członkami rodziny
oraz ogół postaw tych członków w stosunku do siebie oraz istotnych
dla nich wartości i celów7. Choć w rodzinie przeważają więzi osobowe nie można pominąć, istotnych dla jej funkcjonowania rodziny
więzi rzeczowych, wynikających z prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, gromadzenia i współposiadania dóbr materialM. Arczewska, Rodzina i kierunki polityki rodzinnej państwa w świetle przepisów
prawa polskiego i międzynarodowego oraz dokumentów rządowych i samorządowych,
http://strategia.um.warszawa.pl/sites/default/files/rodzina_i_kierunki_polity
ki_rodzinnej_panstwa_w_swietle_przepisow_prawa.pdf [dostęp: 3.06.2016 r.].
4 Por. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, PWN, Warszawa 1984; także: Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1979.
5 L. Bakiera, Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i
zmiana, „Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Roczniki
Socjologii Rodziny”, nr XVII, Poznań 2006.
6 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 194.
7 J. Turowski, Przemiany współczesnej rodziny, [w:] Zeszyty Naukowe KUL
1959, nr 4, s. 29.
3

42

nych oraz na wspólnie osiąganym statusie społecznym małżonków, a
w związku z tym również ich dzieci8.
Z punktu widzenia prawa, istotne, a nawet zasadnicze może
okazać się pojęcie rodziny nuklearnej. Wskazuje się, że mimo pojmowania rodziny, co do zasady, w kontekście szerszej grupy
krewnych, niemal we wszystkich społeczeństwach występują
dwuosobowe struktury, składające się z kobiety i mężczyzny, które
traktować się zwykło już jako rodzinę, fachowo określaną jako nuklearna9. Składa się ona z dwojga dorosłych ludzi, utrzymujących
miedzy sobą społeczne usankcjonowany związek seksualny oraz
posiadających własne bądź adoptowane dzieci10.
Należy także zauważyć, że współcześnie rodzina ewoluuje w
kierunku likwidacji instytucjonalnego charakteru rodziny11, co
znajduje odzwierciedlenie w jej prawnym ujęciu, o czym w dalszej
części artykułu. Podkreślić trzeba, że wzrasta anonimowość rodziny, a ona staje sięniedostępna dla najbliższego otoczenia społecznego12. Ponadto stale słabnie znaczenie instytucjonalnego charakter
małżeństwa i rodziny, czemu z drugiej strony towarzyszy wykształcanie się partnerskich, podmiotowych relacji, w których relacje między partnerami i członkami ich rodziny, nie zależą od wywiązywania się z obowiązków czy formalności, a od jakości interakcji między nimi i ich osobistego wkładu13.
Rodzina w ujęciu prawnym
Prawne usankcjonowanie rodziny wydaje się oczywistym
przez wzgląd na powszechność i częstą zawiłość tego rodzaju rela-

W. Jacher, Przemiany więzi społecznej w rodzinie polskiej, [w:] B. Czech (red.):
Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku
w Katowicach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Ośrodek Terenowy przy
Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, Katowice 1996, s. 113.
9 M. Arczewska, Rodzina…
10 N. Goldman, Wstęp do socjologii, Poznań 2001, s.183.
11 L. Bakiera, Rodzina…
12 Z. Tyszka (1997). Model rodziny współczesnej, [w:] Z. Tyszka, A. Wachowiak,
Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań: Wydawnictwo AR.
13 L. Bakiera, Rodzina…
8
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cji, wiąże się to przede wszystkim z koniecznością jej ochrony14.
Wszelkie ustanowione w tym zakresie normy prawne, podjęte
przez państwo działaniai środki nakierowane są na stworzenie odpowiednich warunków dla powstania, rozwoju i funkcjonowania
rodziny15. Zagadnienia dotyczące rodziny zostały szczegółowo
uregulowane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy16. Jednak
ustawa ta nie definiuję ani pojęcia „rodziny” ani pojęcia „gospodarstwa domowego”. Znaczenie tych pojęć zostało przybliżone w
innych aktach prawnych oraz rozszerzone w doktrynie.
Warto zauważyć, że w KRO podjęto próbęzdefiniowania rodziny w rozumieniu nuklearnym, tj. opartej na małżeństwie. Zgodnie z art. 23 KRO, zawarcie związku małżeńskiego stanowi zdarzenie prawne, którego rezultatem jest założenie nowej rodziny, istnieje
w czasie trwania związku małżeńskiego, niezależnie od posiadania
dzieci przez małżonków. Ponadto KRO z faktu pozostawania w relacji rodzinnej wywodzi obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny.
Wspólność pożycia małżonków przejawia się w istnieniu między
nimi więzi fizycznej, psychicznej oraz gospodarczej, realizowanej
głównie poprzez prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, którego utrzymywanie stanowi jeden z obowiązków małżeńskich17. Wiąże się to między innymi z obowiązkiem alimentacyjnym,
którym oprócz małżonków objęci mogą być wszyscy krewni w linii
prostej, a nawet powinowaci, małżonków oraz rodzeństwo18.
W ustawodawstwie polskim można odnaleźć kilka definicji
próbujących scharakteryzować rodzinę, jako grupę społeczną odpowiadającą danej regulacji prawnej. Przykładowo można wskazać
ustawę o pomocy społecznej19, w której zdefiniowano rodzinę jako
W. Piwowarski, Rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła: trwałość i zmienność, [w:]
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997, s. 35 – 36.
15 A. Kurzynowski, Rodzina w polityce społecznej państwa, [w:] Problemy rodziny w polityce społecznej, (red.) A. Kurzynowski, Warszawa 1991, s. 8.
16 Art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.), dalej: KRO.
17 Art. 27 KRO.
18 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006, s. 14.
19 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 163).
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osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Kolejna, pojawia się w ustawie o świadczeniach rodzinnych20,
w której dokonano wymiany poszczególnych członków i tak, rodzinę tworzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny
dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia21, a także dziecko, które ukończyło 25. rok
życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
mu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, do
tej grupy nie zaliczają się jednak dzieci pozostające pod opieką
opiekuna prawnego, dzieci pozostające w związku małżeńskim, jak
również pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko.
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych22 do grona rodziny mogącej dochodzić roszczeń po
zmarłym zalicza: dzieci własne i przysposobione, pasierbów, wnuki i rodzeństwo przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie
zastępczej, rodziców oraz małżonka tj. wdowę lub wdowca.
W ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci23 w definicji poza wyliczeniem, kto należy do członków rodziny wskazano
także kręg osób, które się do niej nie zaliczają, więc rodzinę zgodnie z tą ustawą należy rozumieć jako: małżonków, rodziców dzieci,
opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi
osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia,
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z
2015 poz. 114).
21 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18
września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 651/13.
22 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353).
23 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 195).
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zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z
2016 r. poz. 162); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego
własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem
sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko
zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
W kodeksie cywilnym w art. 691§1 osoby mogące wejść na miejsce
zmarłego najemcy lokalu, również można sklasyfikować jako
członków rodziny lub osoby najbliższe, są to: małżonek niebędący
współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne
osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą24.
Zgodnie z polskim prawem rodzinnym więzy łączące rodzinę
można podzielić na pokrewieństwo, przysposobienie, powinowactwo i małżeństwo25. Pokrewieństwo zostało uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są to osoby pochodzące od tego samego przodka. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna
pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej26.
Przysposobienie to instytucja prawa rodzinnego, dzięki której
możliwe jest wychowanie dziecka w środowisku zastępczym, o
ono samo jest pozbawione pieczy rodzicielskiej. Między przysposobionym a przysposabianym powstaje stosunek taki, jak między
rodzicami a dziećmi, nie wynika on jednak z więzów krwi, a tylko
z więzów prawa. Przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią,
a głównym celem, dla którego ma być przysposobiona to dobro
małoletniego27.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380).
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2006, s.16.
26 Art. 617KRO.
27 H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodziny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 820-821.
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Powinowactwo to więzy jakie się tworzą między małżonkiem
a krewnymi drugiego małżonka28. Powstaje ono z chwilą zawarcia
małżeństwa i oblicza się je wg stopni pokrewieństwa29. Linie powinowactwa określa się tak, jak linie pokrewieństwa tj. w linii prostej
i bocznej. Zgodnie z tym powinowatymi małżonka w linii prostej
będą rodzice, dziadkowie i dzieci drugiego małżonka, a w linii
bocznej jego rodzeństwo, dzieci itd.. Należy zaznaczyć, że powinowactwo istnieje mimo ustania małżeństwa.
Małżeństwo jest formalnym, powstałym z nieprzymuszonej
woli małżonków, trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, będącym także stosunkiem prawnym o charakterze wzajemnym30.
Ustawodawca polski wskazał w art. 1 KRO, że nupturienci muszą
być odmiennej płci, a do zawarcia małżeństwa może dojść przed
urzędnikiem stanu cywilnego lub w obecności duchownego.
Osoba najbliższa w prawie
Pojęcie osoby najbliższej jest niezwykle istotne w świetle nie
tylko odpowiedzialności cywilnoprawnej, ale także z punktu prawa karnego czy postępowań (karne, cywilne, administracyjne) w
świetle np. odmowy odpowiedzi na pytania czy odmowy składania zeznań31. „Dla współczesnego człowieka dobrem jest coraz pełniejsza aktualizacja potencjalności jego natury i coraz pełniejsze
realizowanie swoich bytowych aspiracji w zakresie poznania, miłowania i wolnej autodeterminacji”32. Pojęcie osoby najbliższej na
gruncie prawa cywilnego można znaleźć w art. 527§3, gdzie ustawodawca posługuje się sformułowaniem „osoba pozostająca w bli28

I. Heropolitańska, A kim jest dla mnie moja żona? [o powinowactwie i pokrewieństwie],
http://www.moremaiorum.pl/a-kim-jest-dla-mnie-moja-zona-opowinowactwie-i-pokrewienstwie/ [dostęp: 3.06.2016 r.].
29 Art. 618KRO.
30 S. J. Rittel., Człowiek, małżeństwo, rodzina – zależności systemowe, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Katowice 1996, s. 65 – 74.
31
K. Żaczkiewicz-Zborska., SN wyjaśni, kim jest osoba najbliższa,
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-wyjasni-kim-jest-osoba-najblizsza [dostęp: 3.06.2016 r.].
32 J. Chaciński, Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, KUL, Lublin 2004, s.104.
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skim stosunku”. Elementy jakie będą brane pod uwagę przy ustaleniu stosunku bliskości to między innymi: „bliskość kontaktu danego członka rodziny z osobą, stopień łączących ich uczuć czy powiązania gospodarcze, te elementy czasami mogą przeważać nad
bliskością pokrewieństwa”33. W jednym z orzeczeń SO wskazał, że
do osób najbliższych należy zaliczyć: oprócz współmałżonka - także krewnych, powinowatych i przysposobionych, konkubenta oraz
jego krewnych, w tym dzieci tylko jednego lub drugiego z nich, a
także dzieci wspólne34. W orzeczeniach SN osobami najbliższymi
są: wnuczka zmarłego, będąca dzieckiem pozamałżeńskim wychowywana przez babkę, pomimo że matka żyła i była zdolna do
alimentacji córki35, macocha lub ojczym36 czy siostra powoda, będąca bezdzietną panną, zamieszkującą wspólnie z rodziną powoda
w jednym domu i pomagającą w jego prowadzeniu oraz opiece nad
dziećmi37. Na gruncie jednego z wyroków38 sądu apelacyjnego, pojawiło się zagadnienie prawne dotyczące statusu osoby najbliższej
będącej osobą tej samej płci. W ogólnych warunkach ubezpieczenia,
jakie powód wykupił pojęcie osoby bliskiej było zdefiniowane jako:
współmałżonek, konkubent/konkubina, dzieci do 26 roku życia, z
którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie.
Istotnym okazało się ustalenie zakresu pojęciowego instytucji konkubinatu, o czym w kolejnym punkcie.Ostatecznie w każdej sprawie to sąd będzie ustalał, kto jest w danym stosunku prawnym
osobą najbliższą39.
33 S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa
1971, s. 474.
34 Wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04
(opubl. OSNC rok 2006, nr 3, poz. 54).
35 Wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 1970 r., sygn. akt II CR 313/70 (OSN
1971, nr 3, poz. 56).
36 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 grudnia 1969 r., sygn. akt III PRN 77/69
(OSN 1970, nr 9, poz. 160).
37 Wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2011 r., sygn. akt III CSK 279/10
(LEX nr 898254).
38 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I
ACa 40/14.
39 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 grudnia 1969 r. (III PRN 88/69, opubl.
OSNCP 1970/9, poz. 160).
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Związek partnerski a konkubinat w świetle prawa
Związek partnerski to pojęcie goszczące od niedawna w języku prawniczym. Można wyróżnić trzy typy związków partnerskich: mężczyzny i kobiety zwany dawniej w prawie polskim konkubinatem, związek dwóch kobiet lub związek dwóch mężczyzn40.
Powracając do cytowanego już orzeczeniaSądu Najwyższego
z 10 grudnia 1969 r. w którym odpowiedziano na pytanie prawne
sądu odwoławczego o zakres podmiotowy konkubinatu. W dawnym prawie polskim, oznaczało ono związek kobiety i mężczyzny
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, jednak nie będących małżonkami41. Na gruncie obecnego orzecznictwa SN, pojęcie
to zostało rozszerzone. Przyczynkiem do tego było użycie w jednej
z ustaw sformułowanie „wspólne pożycie” bez przymiotnika
„małżeńskie”, co dało asumpt do tego, aby zacząć traktować to pojęcie rozszerzająco42. SN wskazał, że pod pojęciem konkubinatu
mieści się również pozostawanie we wspólnym pożyciu osób tej
samej płci43. Uzasadniając powyższy stan, stwierdził „że nie ma
przekonujących racji jurydycznych, a także argumentów socjologicznych lub psychologicznych, przemawiających za rozróżnieniem na płaszczyźnie prawnej skutków wynikających ze wspólnego pożycia hetero- i homoseksualnego; przeciwnie, więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze powstające w ramach takiego pożycia
są w obu przypadkach tożsame i mogą stworzyć równie mocną
więź”44. Podsumowując obecnie w pojęciu konkubinatu mieści się
wspólne, trwałe pożycie osób tej samej lub różnej płci nie będące
stosunkiem sformalizowanym prawnie.

Marriage, Civil Unions and Domestic Partnerships: A Comparison,
http://equalitymaine.org/marriage-civil-unions-and-domestic-partnershipscomparison [dostęp: 3.06.2016 r.].
41 Słownik Języka Polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988 r., Tom I, str. 991.
42 Uchwała Sądu Najwyższego z 21 maja 2002 r., III CZP 26/02 (OSNC
2003/2/20).
43 Uchwała Sądu Najwyższego z 28 listopada 2012 r., III CZP 65/12 (OSNC
2013/5/57).
44 Uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 2009 r., III CZP 99/09, OSNC
2010/5/74).
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Wpływ więzi społecznych na dochodzenie zadośćuczynienia
Zadośćuczynienie podobnie jak zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny
stanowi w prawie polskim sposób kompensaty szkody niemajątkowej. Podstawowe normy wskazujące kiedy może zostać przyznane zadośćuczynienie odnaleźć można w art. 445 i 448 kodeksu
cywilnego45. Zgodnie z art. 445 KC przyznanie zadośćuczynienia
jest zasadne w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia,
pozbawienia wolności, gwałtu czy nadużycia stosunku zależności
celem doprowadzenia do czynu nierządnego. W art. 448 KC. przewidziano natomiast możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za
naruszenie dóbr osobistych46.
Dochodzenie zadośćuczynienia w wymienionych wyżej sytuacjach jest, co do zasady, możliwe niezależnie od relacji emocjonalnej łączącej pokrzywdzonego i sprawcę. Jednak w przypadku,
gdyby osoba pokrzywdzona zmarła w wyniku w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 446 § 4 KC) zadośćuczynienia domagać się mogą jedynie najbliżsi członkowie
rodziny pokrzywdzonego.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż rodzina rozumiana jest tu
bardzo szeroko, bowiem do jej kręgu wliczane są również osoby
pozostające w konkubinacie, czy nawet tzw. związku partnerskim.
Dokonując oceny relacji panującej pomiędzy zmarłym, a
dochodzącym zadośćuczynienia trzeba pamiętać, że nie istnieje
legalna definicji pojęcia "rodziny", a w związku z tym Sąd
Najwyższy ustalił, że pod pojęciem rodzina należy rozumieć
"najmniejszą grupę społeczną, powiązaną poczuciem bliskości i
wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z
pokrewieństwa”47.
Oznacza to, że uprawnionymi do uzyskania rekompensaty
oprócz małżonka i dzieci zmarłego, są także inni członkowie jego
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
M. Safjan, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex
contractu, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Adama Szpunara, Łódź 2004, s. 257.
47 Wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04
(OSNC 2006/3/54).
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rodziny, a więc krewni, powinowaci lub osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (np. konkubent, jego
dziecko) o ile osobę zmarłą łączyła z nimi szczególnie bliska relacja
wynikająca z bardzo silnej więzi uczuciowej48.
Powyższe prowadzi do konkluzji, iż samo pokrewieństwo,
pozostawanie według prawa w relacji rodzinnej nie zawsze
uprawniać będzie do otrzymania zadośćuczynienia. Konieczne jest
bowiem wykazanie relacji emocjonalnej, zażyłości pomiędzy zmarłym a jego bliskim. Doskonale ilustruje to następujące stwierdzenie
Sądu Apelacyjnego w szczecinie: „Nie można odrzucać znaczenia
relacji dziecka z rodzicem, jedynie przez fakt, iż zachowanie tego
rodzica nie licowało w przeszłości z prawidłową postawą rodzicielską. Niemniej jednak, mając na uwadze wynikającą z art. 446 § 4
k.c. konieczność wyrażenia przez sąd oceny wymiaru krzywdy
dziecka na skutek utraty tego rodzica, nie sposób pominąć faktu
deprecjacji tych relacji”49. Decydujące znaczenie ma zatem rzeczywisty układ stosunków i relacji pomiędzy konkretnymi osobami, a
nie formalna kolejność pokrewieństwa wynikająca chociażby z
przepisów KRO50.
W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przyznana suma
tytułem zadośćuczynienia powinna stanowić ekwiwalent za poniesione szkody niemajątkowe. „Podstawową funkcją zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych jest funkcja kompensacyjna, a zadośćuczynienie mające wynagrodzić doznaną
krzywdę powinno uwzględniać wszystkie jej aspekty w odniesieniu indywidualnie do konkretnego poszkodowanego. Świadczenie
to nie może mieć znaczenia tylko symbolicznego, ale nie będąc odszkodowaniem, ma mieć odczuwalną wartość majątkową”51.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2014 r., I ACa
1822/13; por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd.
11, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 268.
49 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 14 sierpnia 2014 r., sygn. akt I
ACa 321/14.
50 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt: I ACa
254/13.
51 Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt I CSK 159/05,
niepubl.; wyrok SN z 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt IV CSK 221/11, niepubl.
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„Przyznanie zadośćuczynienia członkowi najbliższej rodziny zmarłego wskutek czynu niedozwolonego nie jest zależne od pogorszenia się sytuacji materialnej tej osoby i poniesienia przez nią szkody
majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej przez nią
krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego
śmiercią osoby najbliższej i pomoc w dostosowaniu się do nowej
sytuacji życiowej zmienionej przez to zdarzenie. Zadośćuczynienie
ma wyrównywać cierpienia spowodowane przedwczesną utratą
członka rodziny, skutkującą naruszeniem chronionej prawem więzi
rodzinnej i prawa do życia w rodzinie jako dobra osobistego”52.
Celem zadośćuczynienia nie jest tylko strat trwałych, ale również przemijających po pewnym czasie cierpień psychicznych, poczucia bezradności czy niemożności wykonywania pracy. Zadośćuczynienie powinno zatem wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne, psychiczne, moralne oraz ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć53. Na wysokość zadośćuczynienia wpływ ma przede
wszystkim stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw, rozmiar kalectwa i konsekwencje doznanego uszczerbku w życiu osobistym i
społecznym54. Wysokość zadośćuczynienia nie może stanowić
symbolicznej zapłaty, lecz musi przedstawiać sobą ekonomicznie
odczuwalną wartość.
Podkreślić należy, że „w odniesieniu do zadośćuczynienia
pieniężnego z art. 445 § 1 k.c. funkcja kompensacyjna musi być rozumiana szeroko, albowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne,
jak i sferę psychiczną poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna
dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne”55.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 2015 r.,
sygn. akt I ACa 470/15.
53 Wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2002 r., sygn. akt V CKN 909/00
(LEX nr 56027).
54 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 1 października 2015 r., sygn. akt I
ACa 198/15.
55 Wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 536/07.
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Wskazać trzeba także, iż „w ostatnich latach w orzecznictwie
rysuje się słuszna tendencja do odejścia od nadmiernej ostrożności
przy zasądzaniu zadośćuczynienia”56. Jak trafnie zauważył Sąd
Najwyższy „zdrowie jest dobrem szczególnie cennym, stąd też
przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia w przypadkach
ciężkich uszkodzeń ciała prowadzi do niepożądanej deprecjacji tego dobra”57.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż „przyznane zadośćuczynienie powinno uwzględniać nie tylko krzywdę istniejącą w chwili
orzekania, ale również taką, którą poszkodowany będzie w przyszłości na pewno odczuwać, oraz krzywdę dającą się z dużym
stopniem prawdopodobieństwa przewidzieć”58. Jak zauważa Sąd
Najwyższy, „krzywda jest tym bardziej dotkliwa, że śmierć nastąpiła nagle i nieoczekiwanie, w wypadku komunikacyjnym, zawinionym przez sprawcę”59.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku podkreślił, że „więź rodzinna,
której zerwanie powoduje ból, cierpienie, rodzi poczucie krzywdy,
stanowi dobro osobiste i podlega ochronie na podstawie art. 23 k.c.
i art. 24 k.c.”60. Sąd Najwyższy uznał ponadto, że krzywda jest bardziej dotkliwa, gdy śmierć osoby bliskiej następuje nagle i nieoczekiwanie, w wypadku zawinionym przez sprawcę61. Chodzi tu o
sytuacje, gdzie w wypadku ginie osoba w sile wieku bądź dziecko.
Wówczas wysokości zadośćuczynienia jest wyższa przez wzgląd
nie tylko na emocje pokrzywdzonych, ale też na wiek zmarłego.
„Przyznane zadośćuczynienie powinno uwzględniać nie tylko
krzywdę istniejącą w chwili orzekania, ale również taką, którą poszkodowany będzie w przyszłości na pewno odczuwać, oraz

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 3 sierpnia 2011 roku, sygn. akt I
ACa 298/11.
57 Wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 1997 r., sygn. akt CKN 273/97.
58 Wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z 7 stycznia 2009 roku, sygn. akt I C
575/08.
59 Wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 416/11.
60 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 grudnia 2014 r., sygn. akt I
Aca 657/14.
61 Wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 416/11.
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krzywdę dającą się z dużym stopniem prawdopodobieństwa
przewidzieć”62.
Zakończenie
Powyższe rozważania pozwalają zauważyć jak znaczący
wpływ na ludzkie życie mają więzi społeczne, które nawiązuje
człowiek. Analiza przepisów prawa oraz socjologicznopsychologicznych systematyk relacji międzyludzkich prowadzi do
wniosku, iż dominującymi i najbardziej respektowanymi więziami
są te związane bezpośrednio z rodziną. Kwestią, można rzec otwartą, a z pewnością zmienną pozostaje definicja rodziny i jej zasięg.
Budzi to pewne obawy, szczególnie z punktu widzenia chrześcijańskiej dogmatyki. Polski ustawodawca wydaje się podążać za nowoczesnymi trendami i uwzględniać prawa osób niezależnie od orientacji seksualnej. Szerokie rozumienie rodziny, głównie przez pryzmat emocji towarzyszących relacji dwojga osób sprawia, że zgodnie z kodeksem cywilnym za rodzinę można uważać, przyjaciela
podczas, gdy na przykład dziadek danej osoby nie będzie za taką
uważany, bowiem łączyły go z wnukiem zbyt słabe więzy psychiczne, przejawiające się między innymi w sporadycznych i krótkich spotkaniach. To, nowoczesne traktowanie rodziny pozwala z
jednej strony na rekompensatę cierpień osób obcych według prawa,
ale może też prowadzić do patologii, gdzie rodzinie odmawia się
prawa do zadośćuczynienia.
Widać zatem, że złoty środek jest niemal nieosiągalny, tym
bardziej, że zawsze znajdą się osoby bądź podmioty, które nawet
słuszną normę wypaczą i doprowadzą do jej absurdalnego wykorzystania. Pozostaje zatem wierzyć, że racjonalny ustawodawca
kontroluje sposób interpretacji przepisów prawa, a niezawisłe sądy
czuwają nad racjonalną subsumpcją obowiązujących norm.
Streszczenie
Artykuł „Zadośćuczynienie a więzi społeczne” przedstawia wpływ
więzi społecznych występujących między ludźmi na możliwość dochoWyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z 7 stycznia 2009 roku, sygn. akt I C
575/08.
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dzenia zadośćuczynienia. Orzecznictwo oraz doktryna dostarczają w tym
zakresie licznych przykładów. Doskonałym obszarem badań okazują się
kwestie związane z zadośćuczynieniem za śmierć osoby bliskiej. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że najważniejsze w tym zakresie
są relacje rodzinne, które w prawie rozumiane są bardzo szeroko. Brak
legalnej definicji rodziny spowodował, że wykształciło się wiele sposobów
jej pojmowania. W dominującym nurcie, uznawanym za słuszny również
przez Sąd Najwyższy, pod pewnymi warunkami, za rodzinę uznaje się nie
tylko małżonków i ich zstępnych, ale także wstępnych, dalszych krewnych, powinowatych a nawet osoby niepowiązane formalnymi stosunkami
prawnorodzinnymi. Nie bez znaczenia pozostaje pojęcie osoby najbliższej
w ramach, którego sądy szeroko kwalifikują uprawnionych do domagania
się roszczeń wynikających z cierpienia po śmierci zmarłego. Oprócz wykazania faktycznej relacji emocjonalnej pomiędzy zmarłym a żądającym zadośćuczynienia konieczne jest udowodnienie cierpienia i innych negatywnych skutków w zakresie psychiki człowieka. Relacje oraz późniejsze negatywne doznania wpływają bezpośrednio na wysokość zadośćuczynienia,
które może być przyznane. Autor zwrócił również uwagę na fakt, iż występowanie pokrewieństwa według prawa nie jest wystarczające do
otrzymania zadośćuczynienia, a zatem brak silnej relacji emocjonalnej nawet w przypadku bliskiego pokrewieństwa może ograniczyć możliwość
dochodzenia roszczeń. Natomiast niezależnie od pokrewieństwa w przypadku wyraźnej więzi pomiędzy zmarłym a osobą według prawa mu obcą
możliwe jest udowodnienie cierpienia i uzyskanie odpowiedniej rekompensaty.
Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, pokrzywdzony, roszczenia
cywilnoprawne, więzi społeczne, rodzina
Abstract
The compensation and the socialties
The article "The Atonement and the social bonds" shows the effect
of social relationships occur between people of the possibility of seeking
redress. Case law and doctrine provide in this regard numerous
examples. An excellent area of research appear to be issues of redress for
the death of a close relative. The analysis leads to the conclusion that the
most important in this area are family relationships, which almost
understood very broadly. No legal definition of the family meant that
you-educated are many ways of understanding. The dominant trend,
recognized as legitimate by the Supreme Court, under certain conditions,
for the family is considered not only the spouses and their descendants,
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but also preliminary, relatives, in-laws and even those unrelated to
formal relations legal and family. Not without significance is the notion of
people nearby within which the courts widely entitled to qualify toquirements of claims resulting from suffering the death of the deceased.
In addition to demonstrating fak-sensitive and emotional relationship
between the deceased and demanding compensation, it is necessary to
prove pain and other negative effects on the human psyche. Rela-tions
and the subsequent negative feelings directly affect the amount of
Atonement-tion, which may be granted. The author also drew attention
to the fact that the incidence of relationship according to the law is not
sufficient to obtain redress, and therefore the absence of a strong
emotional relationship, even in the case of a close relationship may limit
the possibility of redress. However, apart from the relationship in the case
of a clear relationship between the deceased and the person according to
the law it is possible to foreign pressure udowod-suffering and obtain
appropriate compensation.
Keywords: remedy, aggrieved, civilproceedings, social relations,
family
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Piotr Nawocki1

Optymalna forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa
rodzinnego
I. Podstawowe cechy przedsiębiorstwa rodzinnego
Przedsiębiorstwa rodzinne znaleźć można we wszystkich gospodarkach świata a w szczególnie wysokiej liczbie w krajach mających długą historię działania w realiach gospodarki kapitalistycznej jak np. kraje europy zachodniej czy USA. Ma to związek z tą
okolicznością, że ta szczególna forma prowadzenia działalności
gospodarczej przy sprzyjających dla przedsiębiorstwa warunkach
trwa przez wiele pokoleń. O ile więc przedsiębiorstwa działające w
gospodarkach rozwiniętych miały możliwość rozwoju pod kierownictwem kilku pokoleń rodzin, które je założyły, to w krajach rozwijających się często taka możliwość nie istniała.
Istnieją liczne badania wskazujące na to, że ta szczególna forma prowadzenia działalności stanowi w gospodarkach rozwiniętych ponad połowę wszystkich przedsiębiorców w danym kraju.
Większość z nich to mikro- i małe przedsiębiorstwa, z nielicznymi
wyjątkami jak np. Samsung Electronics, będące własnością i zarządzane przez rodzinę Lee, czy Walmart będące własnością i zarządzane przez rodzinę Walton (za pomocą należącego do rodziny i
posiadającego połowę udziałów Walton Enterprises).
W obecnym systemie prawnym nie istnieje legalna definicja
przedsiębiorstwa typu rodzinnego. Nie można powiedzieć nawet
aby istniał konsensus, co do kryteriów, które przedsiębiorstwo musi spełnić aby mogło być określone jako „przedsiębiorstwo rodzinne”. Posiłkować się można jedynie ogólną definicją przedsiębiorcy
określoną w art. 431 k.c. tj. „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”. WarAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant adwokacki wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
1
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to jednak przytoczyć kilka przykładów definicji przedsiębiorstwa
typu rodzinnego proponowanych przez teoretyków:
1. „Firma rodzinna posiada dowolną formę prawną, kapitał
przedsiębiorstwa znajduje się w całości lub w decydującej części w rękach
rodziny i przynajmniej jeden członek rodziny wywiera decydujący wpływ
na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą, z zamiarem
trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny”2.
2. „Z biznesem rodzinny mamy do czynienia, jeżeli pracuje w nim
co najmniej dwóch członków rodziny, sprawując kontrolę nad
zarządzaniem i finansami, a sukcesja miała miejsce lub jest planowana3.
3. „...z biznesem rodzinnym mamy do czynienia, jeśli co najmniej dwie
generacje jednej rodziny miały znaczący wpływ na cele i politykę firmy”4.
W związku z wskazanym powyżej brakiem zgody, co do definicji przedsiębiorstwa rodzinnego na poczet niniejszej pracy przyjęte
zostanie za większością autorów, że są to przedsiębiorstwa w których:
1. własność podmiotu pozostaje w jednej rodzinie;
2. sprawowanie zarządu, bądź kontroli strategicznej nad
przedsiębiorstwem należy do jednej rodziny;
3. zaangażowane w działalność podmiotu jest więcej niż
jednego pokolenie rodziny;
4. sukcesja własności podmiotu nastąpiła bądź ma nastąpić
między członkami rodziny.
Mając na uwadze powyższe określić można trzy podstawowe
etapy rozwoju przedsiębiorstwa typu rodzinnego.
Przedsiębiorstwo jest zakładane przez pierwsze pokolenie
danej rodziny. Ci członkowie rodziny – zazwyczaj jedna osoba lub
małżeństwo - zarządzają działalnością gospodarczą. Sprawują całkowitą nad nią kontrolę bądź jako indywidualni przedsiębiorcy
bądź jako członkowie zarządu spółki. Posiadają całość, bądź większość udziałów w przedsiębiorstwie. Rodzina często finansuje
przedsiębiorstwo a jej członkowie znajdują w nim pracę. JednoczeP. A. Frishkoff, Understanding Family Business, Austin Family Business Program, 15 April 1995
3 K. Ashley-Cotleur, Family Business and Relationship Marketing: The Impact of Relationship Marketing in Second Generation Family Business, Frostburg State University
4 R. G. Donnelley, The Family Business, [w:] Family Business Sourcebook,
Frostburg State University
2
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śnie przedsiębiorstwo staje się centrum życia działających w nim
członków rodziny którzy, w szczególności potomkowie założyciela, są co do zasady typowani na jego sukcesorów.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej może być konsekwencją niezadowolenia z poprzedniego miejsca zatrudnienia i potrzeby
stworzenia przyjaznego miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.
Przedsiębiorstwa otwierane z tych pobudek często prowadzą działalność w tej samej branży, w jakiej poprzednio pracował jej właściciel. Przedsiębiorstwo jest naturalnym konkurentem poprzedniego
pracodawcy jego założyciela i korzysta bezpośrednio z uzyskanych
u niego umiejętności wiedzy. Przedsiębiorstwa założone pod
wpływem takiej motywacji cechują się najmniejszą liczbą konfliktów wynikających z przenoszenia relacji rodzinnych na firmę, ponieważ zazwyczaj posiadają jasno określoną strukturę oraz zakresy
obowiązków pracowników. Jest to wynikiem wykorzystywania
przez właściciela pozytywnych wzorców istniejących w poprzedniej firmie, jak i troski o to, aby unikać błędów, które popełniały
osoby nią zarządzające5.
W firmach mikro i małych procedury wypracowywane są „w
trakcie pracy”, bez zbędnej, w opinii właścicieli i zarządzających
dzięki czemu przepływ informacji, podejmowanie decyzji jest zdecydowanie szybsze niż w firmach nierodzinnych. Kluczowe decyzje
podejmowane są przez członków rodziny, którym łatwiej jest się ze
sobą skomunikować. Sprawy firmowe nierzadko omawiane są przy
rodzinnych spotkaniach poza siedzibą firmy. Przedsiębiorstwa rodzinne na tym etapie rozwoju cechuje tzw. promieniste zarządzanie.
Zarząd nad przedsiębiorstwem sprawuje w właściciel a wpływ innych osób w tym jest znikomy. Jest to tym zarządzania typowy dla
mikro- i małych przedsiębiorstw. Zanika w następnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Wyniki badań pokazują, że pracownicy spoza
grona rodziny założyciela są obdarzeni ograniczonym poziomem zaufania. Zazwyczaj muszą sobie oni na to zaufanie zapracować, czy to
zaangażowaniem w pracę, czy stażem w firmie6.

5
6
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Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, op. cit.
Tamże.

Chociaż znaleźć można przedsiębiorstwa które utrzymują powyższą strukturę organizacyjną zazwyczaj forma prowadzenia działalności ulega zmianie wraz ze zmianą pokoleniową. Przedsiębiorstwo nabiera właściwości partnerskich w związku z przekazaniem
bliskiej rodzinie – zazwyczaj kilku potomkom. Odznacza się większym stopniem sformalizowania niż na pierwszym etapie. Jest to
związane tak z jego wzrostem przed długi okres czasu, jak i ze zmianami wynikającym z partnerskiego a nie patriarchalnego stylu zarządzania. Zmiana w metodyce zarządzania wynika natomiast ze zmian
w strukturze własności przedsiębiorstwa – na tym etapie skupionej
zazwyczaj w większym gronie niż w powyższym etapie. Hipotezę tę
potwierdzają wyniki badania - im mniejsza firma rodzinna, tym
mniejszy jest stopień formalizacji. Dopiero w firmach średnich obserwujemy przejawy formalizacji: szczegółowe ustalanie hierarchii stanowisk, wyznaczanie odpowiedzialności, opisy stanowisk, schematów działania czy struktury komunikacji w firmie7.
W tym etapie następuje dalsza ekspansja przedsiębiorstwa.
Jest to okres kiedy osiąga ono „dojrzałość” rozumianą jako określoną sformalizowaną formę prowadzenia działalności; określenia
jego wieloletnich celów i środków do ich osiągnięcia, zakończenie
wczesnego etapu prób i błędów w celu odnalezienia działającej na
rynku metody prowadzenia działalności gospodarczej.
Kolejnym „etapem” jest stworzenie dużego, sformalizowanego organizacyjnie podmiotu gospodarczego. Generalnie, niewiele
przedsiębiorstw osiąga ten poziom rozwoju, gdyż wymaga on dużego sukcesu gospodarczego - co dotyczy również przedsiębiorstw
rodzinnych.
Na tym etapie udziały (bądź akcje) w przedsiębiorstwie rozproszone zostają pomiędzy większą liczbę członków rodziny o
różnym stopniu pokrewieństwa. Często w strukturze własności
przedsiębiorstwa można znaleźć również osoby nie związane z
daną rodziną np. w przypadku w którym przedsiębiorstwo zadebiutowało na giełdzie. Komunikacja w przedsiębiorstwie cechuje
się bardzo silnym sformalizowaniem. Często spotykaną sytuacją
jest także profesjonalny, niezwiązany z daną rodziną zarząd będą7
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cy pod kontrolą rodziny przy pomocy rady nadzorczej obsadzonej
przez jej członków bądź zgromadzenia właścicieli/akcjonariuszy w
których rodzina posiada nadal większość udziałow/akcji8.
Powyższy etap następuje w momencie gdy przedsiębiorstwo
rodzinne jest już w pełni dojrzałe i ze względu na duży sukces gospodarczy musi zmienić swoją strukturę by za tym sukcesem nadążyć i dalej się rozwijać. Działa raczej na globalną aniżeli lokalną
skalę i w konsekwencji zmuszone jest przyjąć formę organizacyjną
umożliwiającą konkurencję z innymi dużymi i wielkimi podmiotami. Nie jest dalekie od prawdy stwierdzenie że przedsiębiorstwo
rodzinne przeistacza się na tym etapie de facto w przedsiębiorstwo
„zwykłe”. Traci ono znaczą część cech typowych dla przedsiębiorstw rodzinnych.
II. Indywidualna
działalność
gospodarcza
jako
najpowszechniejsza w Polsce forma organizacyjno-prawna dla
przedsiębiorstwa rodzinnego
Najbardziej popularną formą prawną przedsiębiorstw rodzinnych jest indywidualna działalność gospodarcza. W tej formie
funkcjonuje 81% przedsiębiorstw rodzinnych i niespełna dwie trzecie (63%) firm nierodzinnych. Jeżeli przedsiębiorstwa rodzinne
działają w oparciu o inną formę prawną (niż działalność gospodarcza osoby fizycznej), to najczęściej są to spółki cywilne (6%) i jawne
(5%) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4%). Ta ostatnia forma działalności jest zdecydowanie częściej preferowana
przez przedsiębiorstwa nierodzinne (18%). Odnotowana różnica
była istotna statystycznie9.
Biorąc pod uwagę określone powyżej dane można przyjąć tezę, że najkorzystniejszą formą organizacyjno-prawną dla przedsiębiorstwa typu rodzinnego jest indywidualna działalność gospodarcza. Stanowisko takie jest jednak błędne. Podkreślenia wymaga, że
niewielkie zainteresowanie polskich przedsiębiorców prowadzeniem działalności gospodarczej w formie innej niż indywidualna
działalność gospodarcza jest efektem bardzo krótkiego okresu roz8
9
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woju naszej gospodarki. Niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców innymi formami organizacyjno-prawnymi jest symptomatyczne dla krajów byłego bloku wpływów Związku Radzieckiego. Wydaje się wypływać raczej z niewielkiej wiedzy przedsiębiorców dotyczącej działania spółek oraz braku kultury prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie aniżeli z przyczyn obiektywnych.
Przykładem tego jest dość częste stosowanie przez przedsiębiorców
formuły spółki cywilnej – popularnej w okresie transformacji a
niemal uniwersalnie uważanej za niekorzystną przez przedstawicieli tak doktryny jak i praktyki prawa. Abstrahując od tych rozważań podkreślić należy, że z prawnego punktu widzenia w zasadzie
nie można powiedzieć aby przedsiębiorstwo rodzinne mogło przyjąć gorszą dla niej formę organizacyjno-prawną aniżeli indywidualna działalność gospodarcza.
De facto jedyną korzyścią wynikającą z prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego w określonej powyżej formie jest ta okoliczność, że ta cechuje się ona największym odformalizowaniem w
porównaniu z innymi dostępnymi w naszym systemie prawnym.
Przedsiębiorstwo takie jest również silnie scentralizowane decyzyjnie co, jak wskazano powyżej, zazwyczaj odpowiada mikro- i
małym przedsiębiorcom. Jednak cecha ta jest łatwa do zduplikowania przy odpowiednim skonstruowaniu statutu spółki tak kapitałowej jak i osobowej.
Argumentować można również, że ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest korzystnie opodatkowana tj. w przeciwieństwie do np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi „zapłacić” podatku jako spółka (podatek od dochodu osób prawnych) a
następnie jako właściciel tej spółki (podatek od dochodu osób fizycznych). Jednak i tą okoliczność można skutecznie i legalnie ominąć odpowiednio konstruując osoby prawne i ich statuty.
Mając na uwadze powyższe pamiętać należy o szeregu czynników niekorzystnych dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie przedsiębiorstw rodzinnych.
Po pierwsze przedsiębiorca odpowiedzialny jest za zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością zobowiązania całością
swojego majątku. Tym samym kontrahent dochodząc należności
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może zaspokoić się również z majątku osobistego przedsiębiorcy.
Podkreślenia wymaga również, że odpowiedzialność przedsiębiorcy nie ma subsydiarnego charakteru jak np. w przypadku spółki
jawnej tj. wierzyciel przedsiębiorcy nie musi wpierw usiłować zaspokoić się z majątku przedsiębiorstwa aby następnie w przypadku
bezskuteczności egzekucji zaspokoić się z jego majątku osobistego.
Co więcej - nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny
solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba, że w chwili nabycia nie wiedział o
tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego
przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w
chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można
bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Odpowiedzialność
nabywcy przedsiębiorstwa oparta jest tym samym na konstrukcji
przystąpienia do długu, co oznacza, iż odpowiada on solidarnie ze
zbywcą za długi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest
więc następstwem pochodnym pod tytułem szczególnym. Po stronie nabywcy nie powstaje nowy dług wobec wierzyciela zbywcy
przedsiębiorstwa, czy też jedynie odpowiedzialność za cudzy dług
(zbywcy przedsiębiorstwa). Charakter długu obciążającego nabywcę przedsiębiorstwa nie ulega więc zmianie10. Odpowiedzialność, o
której mowa w art. 554 k.c. ponosi także nabywca zorganizowanej
części przedsiębiorstwa11. Przedsiębiorca zbywający przedsiębiorstwo pozostaje więc dłużnikiem swoich kontrahentów podczas gdy
np. właściciel spółki z o.o. lub akcyjnej jest odpowiedzialny nie tylko
do wartości wniesionego kapitału ale również uwalnia się od wszelkich zobowiązań wraz z przeniesieniem prawa własności akcji czy
udziałów.
Po drugie podkreślenia wymaga, że znaczną część mających
znaczenie ekonomiczne elementów przedsiębiorstwa nie można

10 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie sygn
akt V CZ 61/12 LEX nr 1293854
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie sygn. akt: V
CSK 213/10 LEX 786681
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odziedziczyć, bądź dziedziczenie jest w ich przypadku znacznie
utrudnione.
Art. 438 § 2 k.c. dotyczy kontynuacji firm osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą i odnosi się do sytuacji,
gdy następuje przejęcie tej działalności przez inną osobę fizyczną i
kontynuowanie jej przez następcę prawnego. Następstwo prawne
może być wynikiem przejęcia przedsiębiorstwa w drodze czynności inter vivo albo czynności mortis causa. W pierwszym przypadku
potrzebna jest zgoda zbywcy na utrzymanie jego nazwiska w firmie następcy prawnego, który będzie kontynuował jego działalność gospodarczą. W drugim przypadku zgody powinien udzielić
małżonek i dzieci zmarłego przedsiębiorcy, chyba że to oni przejmują działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez
spadkodawcę12. Nie można jednak otrzymać w spadku numeru
identyfikacji podatkowej jak również wielu rodzajów koncesji i zezwoleń jakie otrzymał zmarły.
Jednocześnie, o ile w wypadku śmierci przedsiębiorcy dziedziczą po nim inni członkowie rodziny to proces ten jest długotrwały i stanowi okres w którym przedsiębiorstwo nie tylko nie
zarabia ale zazwyczaj przynosi stratę (którą ponieść muszą następnie spadkobiercy). Stanowi również okres „bezkrólewia” w którym
nie ma osoby władnej do podjęcia znacznej części decyzji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z faktem, że
dopóki nie nastąpi dział spadku między spadkobiercami trwa
współwłasność ułamkowa. Oznacza to, że każda czynność będąca
czynnością przekraczającą zwykły zarząd wymaga dla swej ważności zgody wszystkich współwłaścicieli. W praktyce okoliczność
ta uniemożliwia poprawne działanie przedsiębiorstwa.
Powyższe problemy mogą ulec ograniczeniu w przypadku
spisania testamentu o odpowiedniej treści. Można w nim co prawda określić jedynie wielkości korzyści, które mają przypaść spadkobiercom, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby przekazać
przedsiębiorstwo w całości jednemu spadkobiercy poprzez zamieszczenie w testamencie zapisu windykacyjnego którego ono
J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II LexisNexis 2014 - komentarz, stan prawny: 1 maja 2014 r.,
12
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byłoby przedmiotem. Jednak aby przekazać w tej formie przedsiębiorstwo więcej niż jednemu spadkobiercy należałoby podzielić je
na części bądź dokonać zapisu zwykłego jego dotyczącego pod warunkiem założenia przez spadkobierców spółki cywilnej. Mając na
uwadze liczne inne dostępne formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej warto rozważyć czy tak skomplikowane konstrukcje prawne mają sens ekonomiczny, tak z perspektywy dalszego trwania przedsiębiorstwa, jak i interesu spadkobierców.
Po trzecie zbycie przedsiębiorstwa prowadzonego w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej jest znacznie utrudnione
w porównaniu do innych metod dostępnych w polskim systemie
prawnym jak np. zbycie udziałów w spółce.
Regulacja art. 438 § 3 k.c. dotyczy sytuacji prawnej firmy
przedsiębiorcy w przypadku zbycia przez niego przedsiębiorstwa.
Firma nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa i nie może być zbyta
ani wraz z nim, ani samodzielnie. Nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 nie wywiera więc skutku w stosunku do firmy
przedsiębiorcy - zbywcy przedsiębiorstwa. Nadal pozostaje ona
przy zbywcy. Jednakże nabywca przedsiębiorstwa może ex lege
nadal je prowadzić pod dotychczasową nazwą jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Tym samym od woli zbywcy zależy dopuszczalność prowadzenia przedsiębiorstwa pod jego nazwą przez nabywcę, przy czym firma pozostaje nadal po stronie zbywcy. Jeżeli
zbywca nie wyłączy w umowie ustawowego uprawnienia nabywcy
do prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa pod dotychczasową
nazwą, będzie zobowiązany do zaniechania jej używania przez siebie. Problematyczna może również być stan faktyczny w którym
firma przedsiębiorstwa zawiera elementy podobne lub zbieżne z
firmą zbywcy, który pomimo zbycia przedsiębiorstwa nadal pozostaje aktywny na rynku i prowadzi działalność gospodarczą. W
takiej sytuacji nabywca powinien uzupełnić nazwę nabytego
przedsiębiorstwa o dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony umowy postanowiły inaczej. Najlepiej, aby
jeszcze przed zbyciem przedsiębiorstwa nadano mu inne oznaczenia niż własna firma lub umownie uregulowano sposób korzysta68

nia z oznaczenia przedsiębiorstwa przez nabywcę. W przeciwnym
razie może dojść do naruszenia art. 551 i art. 438 § 313.
Jednocześnie, jak wskazano powyżej, istnieją elementy przedsiębiorstwa których nie można zbyć jak np. numer NIP czy posiadane przez konkretnego przedsiębiorcę licencje. Podkreślenia wymaga natomiast że sprzedaż udziałów czy akcji w spółce kapitałowej nie jest obarczona takimi obciążeniami gdyż numer NIP, licencje i inne uprawnienia przynależą nie do określonej osoby fizycznej
(właściciela) ale do osoby prawnej (spółki).
Po czwarte jedyną możliwą formą finansowego wsparcia
przedsiębiorstwa przez członków rodziny jest udzielenie przedsiębiorcy pożyczki lub darowizny o charakterze majątkowym. Możliwości te są znacznie szersze w wypadku którejkolwiek ze spółek
prawa handlowego. Ma to istotne znaczenie ekonomiczne, w
szczególności na wczesnym etapie działania przedsiębiorstwa, cechującym się częstym brakiem środków płynnych przedsiębiorcy
na pokrycie bieżących zobowiązań.
III. Spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością jako komplementariuszem jako optymalna
forma organizacyjno-prawna dla przedsiębiorstw rodzinnych.
W świetle powyższego bezsprzecznym wydaje się, że przedsiębiorstwa rodzinne szukać winny innych form prowadzenia działalności gospodarczej aniżeli indywidualna działalność gospodarcza.
Dobór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej zawsze
wymaga indywidualnego podejścia do każdego przedsiębiorcy,
metodyki prowadzenia przez niego działalności, jego celów i planów jak również – co nie bez znaczenia – jego możliwości finansowych. Generalnie jednak jako najkorzystniejszą formę prowadzenia
działalności gospodarczej dla większości przedsiębiorstw rodzinnych wskazać należy spółkę komandytową w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością której właścicielem jest jeden z członków rodziny a komandytariuszami pozostali jej członkowie.
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Jako podstawową korzyść wynikającą z tej formy prowadzenia
działalności gospodarczej wskazać należy ograniczoną odpowiedzialność właściciela. Odpowiada on jedynie do wysokości kapitału
zakładowego spółki. Jego odpowiedzialność powyżej tej kwoty możliwa jest jedynie na podstawie art. 299 k.s.h. – jeżeli jest członkiem zarządu spółki. W związku z powyższym, co do zasady wyłączona jest
możliwość iż kontrahent spółki będzie dochodził swoich należności
od jej właściciela(jedynego wspólnika). Jednocześnie, nawet przyjmując że właściciel spółki jest jej członkiem zarządu i ponosi odpowiedzialność określoną w art. 299 k.s.h. – jego odpowiedzialność ma charakter subsydiarny i powstaje dopiero z chwilą gdy wierzyciel nie
może zaspokoić się z majątku wpierw spółki komandytowej a następnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Korzyści takiego
rozwiązania organizacyjno-prawnego w porównaniu z możliwością
natychmiastowej egzekucji wprost z majątku osobistego przedsiębiorcy wydają się oczywiste.
Odpowiednia konstrukcja statutu spółki z o.o. i komandytowej umożliwia również utrzymanie określonego w pkt. 1 zarządzania promienistego - jeżeli przedsiębiorca jest nim zainteresowany. Komplementariusz spółki komandytowej (w tym wypadku
spółka z o.o.) jest jedynym organem uprawnionym do jej reprezentacji. Komandytariusze wnoszą do niej jedynie kapitał w formie
sumy komandytowej otrzymując w zamian (co do zasady) odpowiedni udział w zysku spółki. Jako, że właścicielem spółki z o.o.
będącej w tym scenariuszu komplementariuszem jest jeden członek
rodziny to on decyduje, kto będzie w zarządzie sp. z o.o. i tym samym kto będzie reprezentował spółkę komandytową.
Podkreślenia wymaga również, że możliwości wsparcia finansowego przez członków rodziny są w przyjętym stanie faktycznym znacznie szersze niż w wypadku indywidualnej działalności
gospodarczej.
Po pierwsze nadal możliwe jest udzielenie pożyczki lub darowizny właścicielowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
które ten z kolei wyda lub wniesie do spółki w formie wkładu.
Możliwe jest również udzielenie jej wprost spółce z o.o. lub komandytowej.
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Po drugie członkowie rodziny mają możliwość kupienia
udziałów w spółce z o.o. a tym samym uzyskania wpływu na decyzje spółki i części jej zysków. Podkreślenia wymaga, że jako
sprzedający udziały kontrolę w jakim zakresie dany członek rodziny uzyska wpływ na spółkę ma jej dotychczasowy jedyny wspólnik. Współgra to z zasadą patriarchalnego zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami.
Członkowie rodziny mają również możliwość zainwestowania w prowadzoną działalność gospodarczą w ten sposób, że wniosą do spółki komandytowej sumę komandytową. W zamian za
wkład mogą otrzymać udział w zysku spółki ale bez prawa reprezentacji i możliwości wpływu na jej działania które pozostają w
rękach jej komplementariusza – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiednio skonstruowana umowa spółek umożliwia również optymalizację podatkową.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest „podwójnie
opodatkowana”. Jest to zwrot kolokwialny często stosowany przez
przedsiębiorców. Bezsprzecznym jest jednak, że dochód który wypracuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu jako dochód osoby prawnej a następnie ewentualny dochód wspólnika jest opodatkowany jako odrębny dochód osoby
fizycznej.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby jedynego wspólnika
w proponowanej formie organizacyjno-prawnej uczynić jednym z
komandytariuszy spółki komandytowej a strukturę podziału dochodu ukształtować w ten sposób aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskiwała przychód jedynie do wysokości jej realnych wydatków (a tym samym nie przynosiła dochodu podlegającego opodatkowaniu). Resztę zysku można wówczas przekazać
komandytariuszowi-właścicielowi spółki z o.o. który zapłaci wtedy
jedynie pojedynczy podatek od dochodu od osób fizycznych.
Jak słusznie wskazał Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2002 r.: „Z istoty prawa podatkowego można wyprowadzić zasadniczą normę nakazującą zapłatę podatku w sytuacji spełnienia warunków powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Nie
istnieje natomiast generalna zasada nakładająca na podatnika obowiązek
działania dla powstania zobowiązania w wysokości największej z możli71

wych. Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie
maksymalizacja zobowiązań podatkowych”14
Zasadniczego jednak znaczenia w kontekście prowadzenia
przedsiębiorstwa rodzinnego nabierają kwestie związane z dziedziczeniem i sukcesją. Stanowią one cechy charakterystyczną dla
tego typu przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju.
W przypadku śmierci właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem w spółce komandytowej dziedziczą po nim na podstawie ustawy lub testamentu
spadkobiercy. Tak jak w przypadku jednoosobowej działalności
gospodarczej proces ten może trwać przez dłuższy okres. Istnieje
jednak szereg okoliczności przemawiających na korzyść tej formy
organizacyjno-prawnej.
Po pierwsze – jeżeli właściciel sp. z o.o. powołał więcej niż
jednoosobowy zarząd nie zachodzi określony powyżej okres „bezkrólewia” w przedsiębiorstwie. Dla reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez znaczenia pozostaje, że jej właściciel
zmarł, jeżeli pozostali w spółce inni członkowie zarządu. W takim
wypadku, jeżeli spółka miała zarząd np. dwuosobowy pozostały
członek zarządu – wiceprezes –może dalej reprezentować spółkę,
podczas gdy spadkobiercy właściciela rozstrzygają między sobą
kwestie związane z dziedziczeniem.
Po drugie bezdyskusyjnym tak w opinii orzecznictwa jak i
doktryny jest, że spadkobiercy właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dziedziczą udziały w spółce, która trwa dalej po
jego śmierci. Tym samym formuła prowadzenia działalności gospodarczej, jej organizacja, numer identyfikacji podatkowej, licencje, firma i wszystkie inne elementy z nią związane pozostają po
śmierci właściciela. Jedyną cechą spółki, która ulega zmianie na
skutek śmierci jedynego wspólnika jest struktura własności spółki.
Jednocześnie powyższa argumentacja ma w pełni zastosowanie do spółki komandytowej w której komplementariuszem jest
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariusza
reprezentuje nie właściciel sp. z o.o. ale jej zarząd. Tym samym
Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 31.01.2002 r. w sprawie sygn. akt: I SA/Gd
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pomimo trwającego postępowania spadkowego i niepewnej kwestii
związanej z późniejszą strukturą własności sp. z o.o. tak ona jak i
spółka komandytowa mogą normalnie prowadzić działalność gospodarczą gdyż mają organy i wspólnika uprawnionych do ich reprezentacji.
Wskazać należy, że również kwestie związane z sukcesją w
przedsiębiorstwie stają się znacznie prostsze i bardziej przejrzyste
w przypadku proponowanej formy organizacyjno-prawnej.
Właściciel który pragnie, aby jego sukcesorem został określony członek lub członkowie rodziny ma czas by ich wybrać i przygotować do sprawowanych funkcji. Sukcesor może np. działać
obok jedynego wspólnika w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez nabycia w jej udziałów. Jedyny wspólnik może
również zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie na rzecz
członkowstwa w radzie nadzorczej. W ten sposób jego następcy
mają możliwość samodzielnej reprezentacji spółki ale pod jego kontrolną. Może on również zrezygnować z wszystkich pełnionych
funkcji utrzymując częściową kontrolę nad spółką poprzez walne
zgromadzenie. Jeżeli pragnie zrezygnować ze wszelkich związków
ze spółką może dokonać sprzedaży lub darowizny swoich udziałów na rzecz sukcesorów w takich proporcjach i za taką cenę jakie
uzna za stosowne.
W związku z powyższym stwierdzić należy że prezentowany
model rozwiązuje wszystkie problemy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie cechy spółki komandytowej w
której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazują na to, że perfekcyjnie spełnia ona wymogi
określane w pkt I artykułu dla przedsiębiorstw rodzinnych tak w
pierwszym jak i drugim etapie ich istnienia.
Podkreślenia wymaga, że prezentowana forma prawnoorganizacyjna może okazać się niewystarczająca dla przedsiębiorstwa w trzecim i ostatnim jego etapie określonym w pkt I artykułu.
Cechuje się już znaczną profesjonalizacją działalności gospodarczej.
Zaznaczenia jednak wymaga, że – jak wskazano – na tym etapie
zanika również większość cech „rodzinnych” przedsiębiorstwa, co
w konsekwencji powoduje, iż zastosowanie do niego ma argumen73

tacja prawna odpowiednia dla wszystkich innych dużych podmiotów gospodarczych działających na rynku globalnym. Tym samym
rozważania w tym zakresie pozostają poza zainteresowaniem niniejszego artykułu.
Streszczenie
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie tematyki przedsiębiorstw rodzinnych. Punktem wyjścia analizy jest zdefiniowanie problemu przedsiębiorstwa rodzinnego w oparciu o naukę i praktykę prawną.
Główny punkt publikacji to opis najczęściej stosowanej formy organizacyjno prawnej i propozycja autora co do jej zmiany. Autor przedstawia
podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Następnie
skazuje że najkorzystniejszą formą dla przedsiębiorstwa rodzinnego jest
spółka komandytowa w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Publikacja ma na celu przybliżenie tematyki
związanej z odpowiednią organizacją formy prawnej działalności gospodarczej w której dominującą rolę ma jeden lub więcej członków tej samej
rodziny.
Summary
The optimal organizational and legal form of the family business "
This publication aims to bring the topic of family businesses. The
starting point of the analysis is the definition of the family enterprise
based on theoretical issues and legal practice. The main point of this
publication is the description of the most commonly used form of
organizational and legal way to do business and a proposal in what way
is should be changed. The author presents the basic issues concerning
running family business in the form of an individual business. Than he
indicates that the most advantageous for the family business is a limited
partnership in which the general partner is a limited liability company.
The publication aims to bring issues related to the proper organization of
the legal form of business in which the dominant party is one or more
members of the same family.
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Magdalena Skolimowska

Niepłodność a adopcja i rodzina zastępcza
Wstęp
Z założeń psychologii rozwojowej wynika, że posiadanie potomstwa jest jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed dorosłym człowiekiem. Choć obecnie podaje się, że około 5 % małżeństw rezygnuje z pełną świadomością z posiadania dzieci ze
względu na inne życiowe cele i wyznawaną hierarchię wartości,
rodzicielstwo w dalszym ciągu dla większości par pozostaje ważnym czynnikiem osobistego rozwoju, a także elementem, który scala i dopełnia związek. Zrodzenie i wychowanie potomstwa stanowi
również jeden z głównych celów małżeństwa w ujęciu teologicznym. Tymczasem coraz powszechniejszym problemem społecznym
staje się niepłodność, która dotyka od 15 do 20 % par1. Im bardziej
małżeństwa pragną mieć dzieci, tym silniejsze negatywne przeżycia wywołuje w nich postawiona diagnoza niepłodności2. Niepłodne małżeństwa pragnące doczekać się potomstwa poszukują różnych sposobów, za pomocą których mogą przezwyciężyć problem
niechcianej bezdzietności. Stoją przed koniecznością dokonania
konkretnego wyboru. Wśród możliwości, jakie stoją przed niepłodnymi małżeństwami na pierwszy plan powinno wysuwać się
podjęcie stosownego leczenia. Najczęściej tak też się dzieje, że małżonkowie, którzy nie mogą doczekać się poczęcia dziecka zgłaszają
się do lekarza. Kiedy jednak zawodzą kolejne wizyty lub postawiona diagnoza daje znikome szanse na poczęcie dziecka na drodze normalnego współżycia małżeńskiego, często małżonkowie z
nadzieją spoglądają na rozwój nauk medycznych, które na obecT. Wasilewski, Życie i godność każdej istoty ludzkiej a leczenie niepłodności małżeńskiej. In vitro czy naprotechnologia?, [w:] Zapłodnienie in vitro – szansa czy zagrożenie?, red. W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Bydgoszcz 2011, s. 35.
2 A. Mendel, Psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia niepłodności, [w:] Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J.
Dzierżanowski, Kraków 2009, s. 73.
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nym etapie umożliwiają dokonanie zapłodnienia poza organizmem
matki. Jeszcze innym wyborem, jakiego mogą dokonać małżeństwa
jest adopcja bądź ustanowienie rodziny zastępczej. Dalsze rozważania dotyczyć będą właśnie adopcji i rodziny zastępczej z
uwzględnieniem chrześcijańskiej perspektywy. Celem artykułu jest
ogólne nakreślenie wybranych zagadnień dotyczących podjęcia się
adopcji bądź ustanowienia rodziny zastępczej przez małżeństwa
niepłodne. Stoi bowiem przed nimi szereg specyficznych trudności
związanych z ich życiową sytuacją. Rozwiązanie owych problemów jest konieczne dla pomyślnego podjęcia się adopcji lub rodziny zastępczej.
Adopcja i rodzina zastępcza w prawie
Z prawnego punktu widzenia adopcją nazywa się przyjęcie
obcego biologicznie dziecka za swoje z pełnymi tego konsekwencjami. Oznacza to, że dziecko przysposobione znajduje się odtąd w
takim samym położeniu prawnym, psychologicznym, moralnym
czy finansowym jak ma to miejsce w przypadku biologicznego
dziecka3. Wyróżnia się adopcję niepełną, pełną i całkowitą. Przysposobienie niepełne ma miejsce wówczas, gdy dziecko zostaje
włączone do nowej rodziny zachowując jednocześnie więzi prawne
z biologiczną rodziną.
Adopcja pełna oznacza taki stan, gdzie wszystkie prawa i
obowiązki leżą odtąd po stronie rodziców adopcyjnych, dziecko
zaś w pełni przynależy do rodziny. Zostaje także sporządzony nowy akt urodzenia przy jednoczesnym zniszczeniu dotychczasowego. Tej formie adopcji często poddawane są niemowlęta, co jednak
może nastąpić przynajmniej sześć tygodni po narodzinach dziecka4. Adopcja może zostać dokona przy spełnieniu określonych
przesłanek, które wyszczególnia Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Po
pierwsze przysposobienia można dokonać wobec osoby małoletniej
i, co ważne, dla jej dobra. Kolejnym warunkiem jest odpowiednia
różnica wieku między adoptowanym a rodzicami podejmującymi
Tamże, s. 250.
A. Jarmołowska, Adopcja dziecka. Psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn, Lublin 2007, s. 64.
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się adopcji. Ci też muszą posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych. W przypadku dzieci, które ukończyły 13 rok życia potrzeba jest również ich zgoda na adopcję. Takiej zgody wymaga się
także od biologicznych rodziców dziecka wówczas, gdy nie zostali
w pełni pozbawieni praw rodzicielskich5. W praktyce często okazuje się, że brak zgody biologicznych rodziców uniemożliwia podjęcie adopcji, a tym samym dzieci pozostają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych aż do osiągnięcia pełnoletniości.
Wśród przebywających dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych liczny procent stanowią te, które nie mogą zostać oddane do adopcji. Powody mogą być różne. Niewątpliwie przeszkodą
może okazać się wiek dziecka. Im starsze dziecko, tym szanse na adopcję stają się coraz mniejsze. Nie zawsze także wskazane jest, aby
starsze dziecko było adoptowane. U młodszych dzieci powodem na
brak adopcji może być nieprawidłowy rozwój fizyczny lub psychiczny. Inną jeszcze, bardzo ważną przyczyną, okazuje się sytuacja, gdzie
dziecko, choć nie może liczyć na zaspokojenie jego podstawowych
potrzeb przez biologiczną rodzinę, jednak więzi między nim a rodziną są nadal silne. Oczywiste jest, że takich relacji nie można dziecka
pozbawiać6. Najkorzystniejszym wówczas rozwiązaniem, ze względu
na dobro dziecka, okazuje się rodzina zastępcza. Potrzeba tworzenia
takich rodzin staje się coraz pilniejsza.
Rodzina zastępcza stanowi taką formę opieki nad dzieckiem,
której celem jest stworzenie jak najlepszego środowiska wychowawczego zastępującego na określony bądź nieokreślony czas rodzinę naturalną7. Długość pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
uzależniona jest od przyczyn, które spowodowały potrzebę utworzenia dla dziecka rodziny zastępczej. Między dzieckiem a rodzicami zastępczymi nie nawiązuje się, jak ma to miejsce w przypadku
adopcji, pokrewieństwo prawne, co rodzi szereg konsekwencji. Po
pierwsze dziecko przyjęte do rodziny zastępczej nie zmienia swego
A. Matosek-Kozdój, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzami oraz aktami
szczegółowymi. Stan prawny na 1 styczeń 2011r., Warszawa 2011, s. 78-84.
6 J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków
2005, s. 276.
7 M. Safin, Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Warszawa 1983, s. 13, 17.
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statusu prawnego. Nie staje się własnym dzieckiem rodziców zastępczych, najczęściej nie przyjmuje po nich nazwiska, nie ma także
prawa dziedziczenia po rodzicach zastępczych. Rodzice zastępczy
nie przyjmują, jak w adopcji, wszystkich praw i obowiązków, jakie
wiążą się z wychowaniem własnego dziecka. Obowiązek alimentacyjny w dalszym ciągu leży po stronie rodziców naturalnych. Biologiczni rodzice często nie tracą również wszystkich praw i obowiązków wypływających z władzy rodzicielskiej. Najczęściej posiadają także prawo widywania dzieci. Opieka zastępcza wiąże się
z poszanowaniem prawa wychowanka do utrzymywania bezpośrednich kontaktów z rodziną naturalną, co związane jest również
z możliwością powrotu dziecka do własnej rodziny, jeśli zostanie
usunięta przyczyna z powodu, której dziecko zostało umieszczone
w rodzinie zastępczej8.
Psychiczne konsekwencje niepłodności
Każda para małżeńska przeżywa wiadomość o niepłodności
na swój własny sposób. Można jednak określić pewien schemat
reakcji emocjonalnych, jakie wiążą się z postawioną diagnozą9.
Niepłodności może spowodować, że pary przechodzą przez
długi i bolesny okres żałoby, na który składają się cztery etapy. Na
początku małżonkowie nie dowierzają postawionej diagnozie. Pojawiają się takie reakcje jak gniew, agresja zarówno wobec lekarza,
metod leczenia jak i wobec małżonka i samego siebie. Doświadczają również poczucia winy i doszukują się sposobów, aby rozwiązać
problem. Nie przyjmują do świadomości, że niepłodność dotknęła
właśnie ich związek uznając taki stan jedynie za przejściowy. Kiedy
okazuje się, że podejmowane działania nie rozwiązały problemu
następuje faza protestu. Odrzucane są diagnozy postawione przez
lekarzy i w dalszym ciągu podejmowane starania się o własne
dziecko. Niepowodzenia prowadzą nieuchronnie do stadium rozpaczy. Wówczas pojawia się bezradność, ból a nawet depresja.
Małżonkowie nie chcą przebywać wśród innych osób a zwłaszcza
Tamże, s. 20.
A. Mendel, Psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia niepłodności, [w:] Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, jw., s. 73.
8
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w środowisku gdzie przebywają dzieci. Przeżywając poczucie winy
przestają również wierzyć we własną męskość czy kobiecość. Pojawiają się myśli o odejściu od męża czy żony. Na samym końcu
żałoby, dokonując wpierw reorganizacji własnego myślenia i zachowań indywidualnie, a następnie reorganizacji związku, pary
godzą się z niemożnością wydania na świat własnego potomstwa10.
Doświadczenia związane z niepłodnością mogą mieć niekorzystny wpływ na postrzeganie samych siebie zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn. Niektóre badania pokazują, że niepłodne kobiety odczuwają brak społecznej akceptacji, co w konsekwencji prowadzi do przeżywania takich stanów jak lęk czy poczucie
winy11. Lęk, a także depresja u kobiet posiadających problem z
prokreacją znajduję się na podobnym poziomie, jaki ma miejsce w
przypadku diagnozy ciężkiej choroby, takiej jak nowotwór czy choroby serca. Objawy depresyjne, jakie towarzyszą tym kobietom
można porównać do emocjonalnej huśtawki, która waha się między nadzieją i optymizmem a rozczarowaniem i depresją. Kobieta z
nadzieją wita początek cyklu miesiączkowego, który niesie możliwość poczęcia. Kiedy jednak tak się nie dzieje, pojawia się pesymizm oraz poczucie beznadziei12. Duża cześć kobiet uznaje macierzyństwo za swoją najważniejszą życiową rolę. Stąd diagnoza niepłodności zaburza poczucie własnej wartości, przyczynia się do
niezadowolenia z samej siebie oraz powoduje zachwianie poczucia
własnej tożsamości i kobiecości13. Kiedy kobieta uznaje, że zrodzenie i wychowanie potomstwa stanowi niezbędny warunek rozwoju
osobowościowego, wówczas niemożność posiadania potomstwa
postrzega jako pozbawienie możliwości realizacji siebie. Wszystkie
trudności, jakich doświadcza kobieta w związku z prokreacją przyczyniają się do powstawania przewlekłych napięć emocjonalnych
oraz wywołują poczucie zagrożenia. Wówczas kobieta zaczyna całą
swoją uwagę koncentrować na dziecku, które pragnie mieć14.
A. Jarmołowska, jw., s. 74-75.
M. Bidzan, Psychologiczne aspekty niepłodności, Katowice 2006, s. 42.
12 Tamże, s. 43.
13 A. Mendel, jw., s. 76.
14 J. Orzeszyna, jw., s. 18.
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W przypadku mężczyzn postawienie diagnozy niepłodności
może wywołać podobne skutki. Mężczyźni również przechodzą
tak trudne stany emocjonalne jak depresja, niskie poczucie własnej
wartości czy poczucie winy. Niepłodni mężczyźni mogą ograniczać
kontakty społeczne, odczuwać utratę istotnych więzów emocjonalnych, a także doświadczać niewiary w sprawność swojego ciała.
Częściej też niż kobiety odczuwają niepłodność jako wstydliwy
problem, co może być spowodowane utożsamieniem niepłodności
z brakiem sprawności seksualnej15.
Postawiona diagnoza niepłodności, negatywny wpływ, jaki
może wywrzeć w postrzeganiu samego siebie przez każdego z
małżonków oraz przechodzenie przez różne etapy leczenia może
rzutować na wzajemne relacje małżeńskie. Istnieje grupa badaczy
utrzymująca stanowisko, że przeżycia związane z niepłodnością
mają negatywny wpływ na funkcjonowanie małżeństwa w wielu
obszarach. Przede wszystkim należałoby uwzględnić więź małżeńską, komunikację interpersonalną oraz seksualne przystosowanie16.
Niepłodność przeżywana jest często przez małżeństwa w kategoriach porażki, co skutkuje konfliktowym pożyciem małżeńskim. Często kobieta przeżywa poczucie winy w stosunku do partnera, któremu sama z siebie nie może dać potomstwa. Pojawiają się
zaburzenia w wzajemnej komunikacji. Z przeprowadzonych badań
wynika, że wszelkie zakłócenia w tej sferze spowodowane są brakiem spójności między realnymi cechami partnera a jego idealnym
obrazem, co jest skutkiem pragnienia posiadania dziecka. Kiedy
małżeństwo zawierane jest z silną motywacją do założenia rodziny
oraz posiadania potomstwa, wówczas doświadczenie niechcianej
bezdzietności tym mocniej wywiera negatywne następstwa na
małżeńską relację. Między małżonkami pojawia się dystans, odizolowanie. Występują również trudności w otwartej rozmowie na
temat doświadczanych problemów z płodnością, a także bariery w
okazywaniu uczuć. Przedłużające się leczenie niepłodności może
prowadzić do coraz większych napięć skutkując kryzysem małżeń-

15
16

A. Mendel, jw., s. 78.
M. Bidzan, Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym, Kraków 2010, s. 77.
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skim i obawami przed porzuceniem, rozwodem17. Okazuje się, że
bezdzietne małżeństwa doświadczające braku satysfakcji ze związku statystycznie rozwodzą się kilka razy częściej niż pary szczęśliwie realizujące się jako rodzice18.
Istotny wpływ na jakość komunikacji interpersonalnej między
małżonkami borykającymi się z problem niepłodności odgrywa
sposób, w jaki reaguje mąż. W sytuacji, gdy żona mocno angażuje
się w komunikację w przeciwieństwie do męża, wówczas częściej
wzajemnym relacjom towarzyszy gniew i wrogość. Najczęściej od
postawy mężczyzny zależy, w jaki sposób kobieta będzie odbierała
wpływ niechcianej bezdzietności na poziom satysfakcji z małżeństwa. Jeśli mężczyzna angażuje się w wzajemną komunikację oraz
uczestniczy w procesie leczenie niepłodności, może tym samym
przyczynić się do ogólnego polepszenia relacji małżeńskich i podniesienia poziomu satysfakcji ze wspólnego życia19. Bywa jednak
również tak, że małżonkowie wcale nie rozmawiają o swoich uczuciach, jakich doświadczają w związku z zaistniałą sytuacją. Skrywają w sobie przykre emocje, niepokoje, rozterki. Mogą pojawiać się
zarzuty i dochodzenie, kto jest winien zaistniałemu problemowi,
zatruwając przy tym atmosferę codziennego życia. Mogą pojawić
się także zmiany w kontaktach z otoczeniem. Z jednej strony małżonkowie mogą zacząć unikać przebywania z innymi ludźmi,
ograniczając swoje życie do bycia we dwoje. Z drugiej strony mogą
postąpić zupełnie odwrotnie angażując się ze zdwojoną siłą w kontakty towarzyskie, aby w ten sposób zagłuszyć przykre emocje i
zapomnieć o kłopotach. Czasem postępuje tak tylko jedna osoba,
pogłębiając tym samym u partnera uczucia rozczarowania, smutku,
rozpaczy20.
Warto podkreślić, że w małżeństwach gdzie ujawnia się problem z płodnością często zmianie ulegają wzajemne relacje, które
mogą przyjmować postać różnorodnych form opiekuńczych. Stanowią one swego rodzaju substytut rodzicielstwa. Kobiety, które
Tamże, s. 78.
A. Mendel, jw., s. 78.
19 M. Bidzan, jw., s. 78-79.
20 J. Orzeszyna, jw., s. 23.
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nie mogą mieć dzieci przejawiają bardzo silną potrzebę emocjonalnej więzi z mężem. Kobieca nadopiekuńczość w stosunku do partnera może stanowić pewnego rodzaju zastąpienie miłości do dziecka. Mężczyźni natomiast traktując niepłodność u kobiety jako chorobę, zaczynają w stosunku do niej kierować się współczuciem oraz
przejawiać poczucie odpowiedzialności za życie partnerki21.
Liczne badania wykazują również negatywny wpływ na
współżycie seksualne małżonków. Pary, które nie mogą zrealizować potrzeby posiadania potomstwa mogą traktować akt małżeński jako środek do uzyskania upragnionego celu. Współżycie seksualne małżonków zaczyna koncentrować się jedynie na technicznej stronie. Wówczas w cielesnym zbliżeniu brakuje spontaniczności, podejmowania aktów seksualnych z wewnętrznej potrzeby, co
może skutkować zaburzeniami potencji w przypadku mężczyzn
oraz pojawianiem się oziębłości w przypadku kobiet. U mężczyzn
osłabieniu może również ulec erekcja. Dążenie do posiadania
dziecka może stać się obsesyjne powodując zmniejszenie pożądania
u małżonków22. Badania pokazały, że aż 49% par, które poddało się
leczeniu niepłodności, przyznało, że prowadzona terapia mocno
ingeruje w ich pożycie intymne powodując jego zaburzenie i czyniąc mniej satysfakcjonującym. Podczas leczenia niepłodności lekarskie zalecenia obejmują również częstotliwość stosunków seksualnych oraz wskazanych pozycji, co powoduje odarcie aktu małżeńskiego z intymności i emocjonalnej głębi23. Traktowanie aktu
małżeńskiego jako środka używanego jedynie w celu posiadania
dziecka staje się źródłem wielu małżeńskich konfliktów. Z przeprowadzonych badań wynika, że nawet w przypadku powodzenia
leczenia niepłodności i urodzeniu dziecka, współżycie seksualne
małżonków nie zawsze wraca do normy24.
Należy jednak pamiętać, że nie każda kobieta i nie każdy
mężczyzna, mimo odczuwanych przykrych stanów emocjonalnych
na różnych etapach diagnozy i leczenia, będzie doświadczać długoA. Mendel, jw., s. 76.
M. Bidzan, jw., s. 81.
23 A. Mendel, jw., s. 75.
24 M. Bidzan, jw., s. 81.
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falowych problemów emocjonalnych, silnego stresu czy poczucia
winy. Choć najczęściej kobiety doświadczają negatywnych skutków diagnozy niepłodności, są wśród nich również i takie, które
potrafią dobrze funkcjonować, realizować inne cele i cieszyć się
życiem25. Intensywność różnych reakcji emocjonalnych zależy od
wielu czynników. Uwzględnić należy takie jak: cechy osobowość
partnera, którego dotyczy niepłodność, znaczenie nadawane posiadaniu dziecka, motywację związaną z jego urodzeniem, jakość
związku a także posiadane wykształcenie, zainteresowania czy
nawet miejsce zamieszkania26.
W związku z powyższym doświadczenie niepłodności w
małżeństwie nie zawsze będzie negatywnie wpływać na relacje
partnerów. Istnieją badania potwierdzające, że niepłodność nie
zburzyła małżeńskich relacji a wręcz je umocniła. Istnieją niepłodne
małżeństwa, które mimo wszystko deklarują wysoki poziom satysfakcji z ich związków. Małżeństwa ta odznaczają się wysokim
stopniem wzajemnego przystosowania się, brakiem konfliktów
oraz silną więzią emocjonalną27. Choć badane kobiety wyrażały żal
z powodu niemożności posiadania potomstwa, jednocześnie oceniały własne małżeństwo pozytywnie28.
Sprzeczności, jakie uwidaczniają się w różnych badaniach są
tylko pozorne. Wyjaśnień takiego stanu rzeczy należy dopatrywać
się w doborze osób, wśród których badanie było przeprowadzane,
jak również w etapie na jakim znajdowali się małżonkowie po uzyskaniu diagnozy niepłodności29.
Wpływ niepłodności na relację małżeńską będzie zależał między
innymi od nadawanego przez małżonków znaczenia funkcji prokreacyjnej, jak również od szeregu innych czynników30. Należy pamiętać,
że niepłodne małżeństwa nie stanowią jednolitej grupy. Wśród nich
Tenże, Psychologiczne aspekty niepłodności, jw., s. 56.
Tamże, s. 97.
27 M. Bidzan, Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym, jw., s. 82.
28 M. Beisert, Psychologiczne skutki zaburzeń w pełnieniu małżeńskiej funkcji prokreacyjnej, [w:] Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, red. E. Bielawska-Batorowicz,
D. Kornas-Biela, Lublin 1992, s. 118-119.
29 E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, Katowice 2006, s. 267.
30 M. Beisert, jw., s. 121.
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będą takie, które doświadczają licznych trudności i kryzysów, jak
również takie, których wzajemne relacje umacniają się.
Problemy małżeństw niepłodnych w kontekście adopcji i
rodzicielstwa zastępczego
Doświadczenie niepłodności może mieć istotny wpływ na postrzeganie przez małżonków decyzji o adopcji bądź ustanowienia
rodziny zastępczej. Wśród możliwych problemów, zdaje się, że
jednym z ważniejszych, pojawia się chęć rekompensaty za niemożność posiadania własnego potomstwa, co ma miejsce szczególnie w
przypadku kobiet. Dlatego tak ważne jest, aby bezdzietni małżonkowie zanim zdecydują się na adopcję bądź rodzinę zastępczą
wpierw pogodzili się z własną niepłodnością, następnie przyjrzeli
się motywacjom, jakie nimi kierują i zdali sobie sprawę, czym w
istocie jest adopcja i rodzicielstwo zastępcze31.
Pierwszy krok, jaki muszą uczynić bezdzietne małżeństwa
wiąże się z koniecznością pogodzenia się z własną niepłodnością,
co często jednak wiąże się z długim procesem. Potrzeba wiele czasu
na przeżycie przez małżeństwo takich stanów jak smutek, poczucie
straty, winy. Potrzeba życzliwego wsparcia i towarzyszenia niepłodnym małżeństwom na ich naznaczonej cierpieniem drodze.
Ponadto podjęcie decyzji o adopcji przez niepłodne małżeństwa
musi być wolne od wszelkich prób rekompensaty za niespełnienie
głębokiego pragnienia posiadania własnego potomstwa. Ogromne
znaczenie odgrywa to, czym kierują się rodzice adopcyjni przy podejmowaniu decyzji o przysposobieniu dziecka, gdyż właściwa
motywacja, choć nie rozwiąże wszystkich trudności związanych z
adopcją, zasadniczo wpływa jednak na funkcjonowanie nowej rodziny i przyjęcie adopcji taką, jaką z swej istoty jest32, z czym wiąże
się potrzeba głębokiej świadomości, kto stanowi istotę adopcji czy
rodziny zastępczej. Małżonkowie muszą odkryć prawdę, że w centrum stoi dziecko. Wszelkie podejmowane działania prowadzące w
konsekwencji do przysposobienia lub podjęcia się rodzicielstwa

31
32

J. Orzeszyna, jw., s. 256-257.
J. Orzeszyna, jw., s. 260.
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zastępczego mają dokonywać się dla jego dobra33. Uzasadnienie
stanowi najprostszy fakt: każde dziecko potrzebuje miłości. W czasie wszystkich faz rozwoju dzieci potrzebują przepełnionych uczuciem i troską, przyjaznych kontaktów z dorosłymi. Potrzebują doświadczać wartości swego istnienia ze względu na nie samo. Chcą
być obdarowane bezinteresowną miłością34. Właśnie, dlatego bezdzietni małżonkowie powinni w centrum wszystkich dążeń postawić dziecko. Muszą uświadomić sobie, że nie przysługuje im żadne
prawo do adopcji, dlatego, że nie mogą doczekać się własnego potomstwa. Najistotniejszym jest fakt, że dziecko potrzebuje rodziny35. Adopcja nie jest dobrym uczynkiem względem biednego
dziecka. Jest natomiast decyzją małżonków, którzy odtąd przyjmują życie, aby obdarzyć je miłością i pomagać w jego rozwoju i wzrastaniu36. W chrześcijańskiej perspektywie adopcja jawi się właśnie
przede wszystkim jako wielkie dzieło miłosierdzia, pełne szczodrej
i płodnej miłości. Przyjęcie dziecka przez rodziców adopcyjnych
urzeczywistnia miłość, która jest darem z siebie. Niepłodni małżonkowie, którzy odważnie i hojnie podejmują się dzieła adopcji
dają z siebie wiele dla samotnych dzieci, jednak nie mniej otrzymują. Adopcja jest darem obustronnym37.
Istotnym wymogiem, który nijako zamyka w całość decyzję o
adopcji jest wymóg dojrzałej miłości, który nabiera szczególnego
znaczenia podczas decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej. W tym
przypadku pojawia się dodatkowa trudność związana z tymczasowością opieki zastępczej oraz „dzieleniem się” dzieckiem z rodziną naturalną 38.

J. Orzeszyna, jw., s. 253.
Tamże, s. 20.
35 G. Cattabeni, Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza, Warszawa 2008.
s. 13.
36 J. Orzeszyna, jw., s. 275.
37 A. Ładyżyński, Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce, Kraków
2010, s. 132-133.
38 T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007, s. 73.
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Podsumowanie
Fizyczna niepłodność, jaka dotyka małżonków jest bolesnym i
trudnym doświadczeniem. Nie zamyka jednak drogi do realizacji
macierzyństwa i ojcostwa, które nade wszystko wiąże się z rodzeniem w sensie duchowym. Podjęcie się przez niepłodne małżeństwa dzieła adopcji bądź rodziny zastępczej nadaje miłości rodzicielskiej szczególnie szczodry i płodny charakter. Poprzez przyjęcie
do rodziny dziecka opuszczonego lub znajdującego się w trudnych
warunkach urzeczywistnia się „Ewangelia życia”39.
Podjęcie decyzji o adopcji lub ustanowienia rodziny zastępczej jest decyzją, do której bezdzietni małżonkowie powinni sami
dojrzeć. Nie każde też małżeństwo będzie kiedykolwiek gotowe i
chętne, aby podjąć się rodzicielstwa zastępczego. Taką decyzję
małżonków trzeba uszanować. Nie można na siłę przekonywać
niepłodnych małżeństw do decyzji o adopcji czy rodzinie zastępczej. Może zdarzyć się również tak, że niepłodne małżeństwa, mimo, że chcą przysposobić dziecko czy ustanowić dla niego rodzinę
zastępczą nie powinny takiej zgody, przynajmniej na dany czas,
uzyskać. Odmowa może być związana z niewłaściwymi motywacjami małżonków czy brakiem odpowiedniego przygotowania.
Streszczenie
Coraz powszechniejszym problemem społecznym staje się niepłodność. W artykule została podjęta ogólna refleksja dotycząca wybranych
zagadnień związanych z adopcją i rodziną zastępczą w kontekście problemów doświadczanych przez niepłodne małżeństwa. Diagnoza niepłodności może mieć silny wpływ na małżeństwa oraz być przyczyną
licznych trudności utrudniających pomyślny proces adopcyjny lub ustanowienia rodziny zastępczej.
Summary
Infertility and adoption and foster family
Infertility is a common social problem. The article made a general
reflection on selected issues related to the adoption and foster family in
the context of the problems experienced by infertile marriage. The diagnosis of infertility can have a strong impact on marriage and cause many
39
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difficulties hindering the successful adoption process, or to establish a
foster family.
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Joanna Garbulińska

Przemoc domowa jako przyczyna rozpadu rodziny
1. Przemoc domowa – zagadnienia ogólne
Rozpoczynając rozważania dotyczące wpływu przemocy
domowej na rozpad rodziny warto przytoczyć preambułę do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1: „uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym
prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a
władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w
rodzinie stanowi się, co następuje…”
Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Kodeks karny z 1969 r.2 regulował w art. 184 przestępstwo
znęcania się fizycznego lub psychicznego nad członkiem swojej
rodziny lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną, które było zagrożone karą pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 5.

1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (Dz. U.
2005, nr 180, poz. 1493).
2 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1969, nr 13, poz. 94) –
dalej jako k.k.
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Penalizacja znęcania się jest realizacją międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zwalczania tortur
zawartych m. in. w Konwencji o prawach dziecka3.
2. Przestępstwa związane z przemocą domową uregulowane
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
2.1. Przestępstwo z art. 207 k.k. – znęcanie
Przepis art. 207 § 1 kodeksu karnego4 stanowi, że kto znęca się
fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na
jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2 tego artykułu stanowi, że jeżeli
czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. § 3 tego artykułu stanowi, że jeżeli następstwem
czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego
na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
lat 2 do 12.
Objęty ochroną krąg osób wymieniony w tym przepisie jest
dość szeroki. Zawiera osoby najbliższe, nieporadne, pozostające w
stosunku zależności od sprawcy oraz małoletniego.
Osobą najbliższą zgodnie z art. 115 § 11 k.k. jest małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Z definicji
tej można wywnioskować, ze prawo to przysługuje: małżonkowi,
rodzicom, dziadkom, pradziadkom, dzieciom, wnukom, prawnukom,
ojczymowi, macosze, pasierbowi, pasierbicy, rodzeństwu małżonka
czyli szwagrowi, bratowej, przysposabiającemu i jego małżonkowi lub
przysposobionemu i jego małżonkowi a także osobie pozostającej we
wspólnym pożyciu. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1976 r.5
3 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526).
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553) –
dalej jako k.k.
5 Wyrok SN z 10 listopada 1976 r., V KR 184/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 27.
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wskazał, że pasierb oskarżonego należy do osób najbliższych i jest
powinowatym w linii zstępnych. Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z
5 listopada 1981 r.6 Mąż siostry oskarżonego należy do osób
najbliższych i jest powinowatym w linii bocznej. Osobami, które
pozostają we wspólnym pożyciu są tylko konkubina i konkubent.
Wspólnym pożyciem nazywamy pożycie mężczyzny i kobiety, które
traktowane jest jak małżeństwo bez jego formalnego zawarcia7. Sąd
Najwyższy w wyroku z 12 listopada 1975 r.8 uznał za istotne i
konieczne elementy wspólnego pożycia w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.
uznać należy następujące: wspólne pożycie psychiczne i fizyczne,
wspólnotę ekonomiczną i trwałość związku. Pojęcie trwałości tego
związku nie zawsze należy łączyć z długością jego trwania, ponieważ
ten związek może trwać przez krótki okres czasu, ale jego
dotychczasowe cechy wskazują, że ma on trwać nadal i że osoby
pozostające w tym związku zamierzają nadal w nim pozostawać. W
ostatnim czasie w orzecznictwie pojawił się pogląd stanowiący, że
można uznać za konkubinat związek osób tej samej płci, jeżeli spełnia
pozostałe cechy tego związku. Jednak jeśli chodzi o konkubinat,
uwzględniając, że jest to związek faktyczny, sąd powinien ustalić czy
istnieje on w chwili składania zeznań przez świadka9.
Osobą nieporadną jest osoba, która ze względu na swój
podeszły wiek, obłożną chorobę, kalectwo czy też właściwości
psychiczne jak np. upośledzenie umysłowe nie są w stanie
decydować o swoim losie oraz zmienić swojego położenia.
Za małoletniego uważa się zgodnie z polskim prawem
cywilnym jest osobę, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła
związku małżeńskiego. W prawie cywilnym prawna ochrona
małoletniego następuje przede wszystkim do 13 roku życia. W
późniejszym okresie małoletni obciążony jest odpowiedzialnością
cywilnoprawną za swoje czyny, stosownie do jego psychofizycznej
dojrzałości. W prawie karnym dobra prawne małoletniego
Wyrok SN z 5 listopada 1981 r., I KR 240/81, OSNKW 1981, nr 12, poz. 73.
Z. Gostyński (red.) – Kodeks Postępowania Karnego komentarz, t. I, Warszawa
2003, s. 240.
8 Wyrok SN z 12 listopada 1975 r., VKR 203/75, OSPiKA 1976, nr 10, poz. 187.
9 P. Kruszyński, M. Błoński, M. Zbrojewska (red.), Dowody i postępowanie dowodowe
w procesie karnym komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2015, s. 258.
6

7
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stanowią przedmiot ochrony szczególnie w tych rodzajach
przestępstw, które zasługują na najwyższe potępienie, ze względu
na ich istotny wpływ na rozwój i przyszłość małoletniego10.
Za stosunek zależności uważa się sytuację, w której
pokrzywdzony nie jest w stanie przeciwstawić się znęcaniu i znosi
je z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych
warunków życiowych. Za przykład może tutaj posłużyć utrata
pracy, mieszkania, środków utrzymania czy też rozłąką bądź
zerwaniem współżycia ze sprawcą. Taki stosunek może istnieć z
mocy prawa jako przykład może posłużyć sytuacja umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej czy też ustanowienie opieki, bądź też
może istnieć na podstawie umowy i tutaj za przykład może
posłużyć umowa pomiędzy najemcą a wynajmującym czy też
między pracodawcą a pracownikiem. Istnieje również możliwość,
że stosunek zależności od sprawcy wynika od sytuacji faktycznej,
która daje sposobność do znęcania się podczas wykorzystania
przewagi sprawcy nad ofiarą, która powstała ze względu na
łączącą ich więź uczuciową, materialną czy osobistą11.
W zakresie w jakim przestępstwo to dotyczy osoby najbliższej
czy też pozostającej w stosunku zależności ze sprawcą
przestępstwo to ma charakter indywidualny. W przypadku gdy
dotyczy małoletniego i osoby nieporadnej stanowi przestępstwo o
charakterze powszechnym12.
Zabronione zachowanie określone w tym przestępstwie
polega na zadawaniu bólu fizycznego lub też psychicznego
pokrzywdzonemu. Najczęściej występuje w postaci działania tzn.
bicia, stosowania wyzwisk, grożenia porzuceniem a także i
przestępstwem. Może również występować w postaci zaniechania
czego przykładem może być udręczenie pokrzywdzonego głodem
czy tez nieopalanie zimnego mieszkania.13 Sąd Najwyższy w
wyroku14 przyjął, że przestępstwo znęcania przybiera postać
A. Z. Krawiec, Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, Toruń 2012,
s. 113 – 114.
11 Uchwała SN z 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86.
12 A. Marek, Kodeks karny.Komentarz, Warszawa 2010, s. 298.
13 Tamże, s. 300 – 301.
14 Wyrok SN z 19 października 1961 r., V K 486/61, OSN 1962, nr 3, poz. 42.
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zaniechania tylko w sytuacji gdy sprawca ma obowiązek
podejmować wobec pokrzywdzonego jakieś określone czynności.
Ponadto ustawodawca rozróżnił znęcanie fizyczne i psychiczne.
Przez znęcanie fizyczne należy rozumieć bicie, kopanie, szczypanie,
gryzienie, duszenie, popychanie, wykręcanie rąk, rzucanie o ścianę
czy podłogę, głodzenie, rzucanie przedmiotami, nakazywanie
przebywania w zimnym bądź ciemnym pomieszczeniu, wyrywaniu
włosów, wyrzuceniu z domu, czy też przypalaniu papierosem. Za
znęcanie psychiczne uważa się wyszydzanie, znieważanie,
upokarzanie, straszenie poprzez stosowanie gróźb bezprawnych,
sprowadzanie do domu osób, które nie są akceptowane przez
domowników, niewpuszczanie do domu, czy też odmawianie
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych15. W orzecznictwie
podkreśla się pogląd, że istoty znęcania nie wyczerpuje samo
stosowanie wyzwisk czy też naruszaniu nietykalności cielesnej
pokrzywdzonego. Konieczne jest także wystąpienie odczucia u
pokrzywdzonego, a także gdy uwzględnimy kryteria obiektywne to
zostanie jednoznacznie stwierdzone, że zachowanie sprawcy ma na
celu zadawanie bólu czy też cierpień moralnych pokrzywdzonemu16.
Przestępstwo znęcania zaliczane jest do przestępstw
wieloczynowych, które posiadają zbiorowo określone czynności
wykonawcze. Za cechę charakterystyczną tego przestępstwa uznaje
się powtarzalność naruszania przez sprawcę dobra chronionego
prawem. Przestępstwo znęcania jest zachowaniem sprawcy, które
systematycznie powtarza się i składa się z jedno bądź
wielorodzajowych, pojedynczych czynności poprzez, które
naruszane są różne dobra. W orzecznictwie istnieje pogląd w
świetle, którego przyjmuje się, że można uznać za znęcanie jedno
zachowanie sprawcy jednak musi być ono zwarte czasowo i
miejscowo, a także musi się odznaczać szczególną intensywnością
w momencie zadawania dolegliwości fizycznych bądź
psychicznych pokrzywdzonemu17.

M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2015, s. 315.
A. Marek, Kodeks…, s. 301.
17 A. Muszyńska, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 237.
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Przestępstwo znęcania się zawiera typ kwalifikowany w
postaci postępowania sprawcy ze szczególnym okrucieństwem.
Oznacza to, że sprawca działa z dużą intensywnością i natężeniem.
Dokonując oceny stanu faktycznego należy brać pod uwagę
podatność na wiktymizacji oraz możliwość obrony przez
pokrzywdzonego. Za działanie ze szczególnym okrucieństwem
należy przede wszystkim znęcanie się sprawcy nad osobą starczą,
dzieckiem, kobietą w ciąży, osobą bezradną czy też kaleką.
Warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest to aby działał
umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Uznaje się również za
podstawę odpowiedzialności sprawcy to, że sprawca godzi się na
to, że może jego działanie być nacechowane szczególnym
okrucieństwem tj. działa z zamiarem ewentualnym18.
Kolejnym typem kwalifikowanym przestępstwa znęcania jest
spowodowanie następstwa znęcania się w postaci targnięcia się na
życie przez pokrzywdzonego. Podmiotowe warunki w odniesieniu
do następstwa umyślnego działania sprawcy wypełnia wina
nieumyślna. Sprawca odpowiada za ten typ kwalifikowany,
pomimo nie przewidywał, że pokrzywdzony targnie się na swoje
życie, chociaż mógł i powinien to przewidzieć19.
Przestępstwo znęcania jest ścigane z urzędu. W konsekwencji
oznacza to, że pokrzywdzony nie musi podejmować żadnych
kroków, aby zostało wszczęte postępowanie karne. Prowadzenie
postępowania nie zostaje wyłączone nawet wtedy, gdy
pokrzywdzonym jest osoba najbliższa dla sprawcy, która skorzysta
z prawa do odmowy zeznań. Zdarza się często, że osoby
pokrzywdzone ze strachu przez sprawcą korzystają z tego
uprawnienia20.
Zgodnie z art. 15a ustawy o Policji21 funkcjonariusz Policji ma
prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Niestety

A. Marek, Kodeks…, s.302.
Tamże, s. 302 – 303.
20 E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofiar przestępstw, Warszawa 2009, s. 39.
21 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179).
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nierzadko zdarza się, że sprawca zostaje jedynie pouczony o
zachowaniu spokoju i nie są wszczynane żadne procedury.
2.2. Przestępstwo z art. 156 i 157 k.k. - spowodowanie
uszczerbku na zdrowiu
Sprawca przemocy domowej poprzez swoje zachowanie
oprócz znamion przestępstwa określonego w art. 207 k.k. wypełnia
także znamiona czynu zabronionego określonego w art. 156 i 157
k.k. Przepis art. 156 § 1 k.k. stanowi, że kto powoduje ciężki
uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku,
słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa,
ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realne zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo
znacznej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego istotnego
zeszpecenia lub zniekształcenia ciała podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10. Przepis ten przewiduje typ uprzywilejowany w sytuacji gdy sprawca działa nieumyślnie oraz typ kwalifikowany w sytuacji gdy następstwem jego działania jest śmierć
człowieka.
Samo pojęcie spowodowania uszczerbku na zdrowiu jest pojęciem bardzo szerokim i może obejmować rozstrój zdrowia i ciała
różnego stopnia oraz rodzaju. W tym uregulowaniu ustawodawca
przyjął aż cztery rodzaje skutków tego przestępstwa tj. anatomicznym, fizjologicznym społecznym oraz estetycznym22. Wśród skutku odnoszącego się do spowodowania długotrwałej choroby Sąd
Najwyższy przyjął, iż nią choroba trwająca co najmniej 6 miesięcy23. Jeśli zaś chodzi o pojęcie „całkowitej niezdolności do pracy” to
nie chodzi o całkowitą niezdolność podjęcia jakiejkolwiek pracy,
lecz wystarczy aby pokrzywdzony nie był zdolny do podjęcia pracy w zawodzie chyba, że nie posiada żadnego wyuczonego czy też
wykonywanego zawodu. Za „trwałą niezdolność do pracy” natomiast uważa się niezdolność, której nie można w żaden sposób

M. Budyn – Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2015, s. 189.
23 Wyrok SN z 13 lutego 1976 r., V KR 274/75, LEX nr 63911.
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przywrócić bądź taką, którą można przywrócić jedynie za pomocą
zabiegu operacyjnego24.
Za zeszpecenie uważa się spowodowanie u ofiary takiej
zmiany, która w jego ciele odbiega od ogólnie przyjętych norm estetycznych. Poprzez zniekształcenie uważa się spowodowanie u
pokrzywdzonego takiej zmiany, która odbiega od normalnych, typowych kształtów anatomicznych człowieka. Zarówno doktryna
jak i orzecznictwo stoi na stanowisku, że aby można było mówić o
odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo z art. 156 § 1 k.k. koniecznym jest pełne pozbawienie pokrzywdzonego funkcji życiowych danych organów25. Sąd Najwyższy przyjął także, że pozbawienie czynności jednego z narządów parzystych jak np. jąder, nerek stanowi „inne ciężkie kalectwo” każdy z nich jest ważnym dla
życia narządem o samodzielnej wysoce wyspecjalizowanej czynności. Jeżeli natura wyposażyła człowieka w dwa narządy, utrata jednego z narządów parzystych oznacza odebranie w znacznym zakresie temu narządowi zdolności funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem26.
W przypadku spowodowania skutku w postaci śmierci człowieka, sprawca nie musi chcieć spowodować tego skutku czy też
godzić się na jego spowodowanie ani też nie jest koniecznym aby
działał od początku z takim zamiarem. Przestępstwo to różni się od
przestępstwa zabójstwa nie czasem, kiedy następuje skutek lecz
stroną podmiotową. W przypadku spowodowania ciężkiego
uszczerbku ze skutkiem śmiertelnym zamiar objęty jest nieumyślnością, jeśli zaś chodzi o zabójstwo sprawca działa umyślnie.27 W
sytuacji gdy nie będzie można ustalić czy śmierć człowieka była
objęta zamiarem sprawcy to pomimo umyślnego działania mającego na celu spowodowanie nawet ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
sprawca może ponieść odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie

M. Budyn – Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks…, s. 190 – 191.
M. Budyn – Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks…, s. 190 – 191.
26 Wyrok SN z 10 listopada 1973 r., IV KR 340/73, OSNPG 1974, nr 3, poz. 42
oraz Wyrok SN z 28 marca 1979 r., V KRN 16/79, OSNKW 1979, nr 10, poz. 107.
27 Wyrok SA w Lublinie z 23 czerwca 2009 r., II AKa 101/09, KZS 2009, z. 9,
poz. 64.
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prawidłowych funkcji organizmu28. Aby sprawca ponosił odpowiedzialność z art. 156 § 3 k.k. nie jest wymagane aby działanie
sprawcy było jedyną przyczyną śmierci ofiary. Za konieczne uznaje
się jednak ustalenie związku przyczynowego między tym działaniem i przynajmniej jedną z przyczyn powodujących skutek końcowy29. Przestępstwo z art. 156 k.k. ma charakter materialny, powszechny, w § 1 ma charakter umyślny, w § 2 nieumyślny, zaś w §
3 umyślno – nieumyślny30.
Przepis art. 157 k.k. stanowi, że kto powoduje naruszenie
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia inny niż określony w
art. 156 § 1 k.k. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5. § 2 tego art. stanowi, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Naruszenie czynności narządu ciała czy też rozstrój zdrowia muszą być istotne oraz poważnie naruszać prawidłowe funkcjonowanie narządów. Ustawodawca w art. 157 k.k.
wyróżnił dwa rodzaje spowodowanych uszczerbków tj. średniego
zawartego w § 1 oraz lekkiego uregulowanego w § 2. Przepis ten
nie zawiera regulacji, na które ma wpływ stosunek sprawcy do
ofiary. Nie ma regulacji, która pozwalałaby na łagodniejsze bądź
też surowsze potraktowanie sprawcy ze względu na bliski stosunek do ofiary. W tym zakresie uzależniony jest jedynie tryb ścigania, który zgodnie z tym art. jest prywatnoskargowy. Jednak jeżeli
pokrzywdzony zamieszkuje razem ze sprawcą i jest dla niego osobą najbliższą wtedy ściganie następuje w trybie publicznoskargowym. Takie rozwiązanie ma na celu większą ochronę najbliższych
przed przemocą w rodzinie ze strony sprawcy31.

Wyrok SA w Krakowie z 24 marca 2011 r., II AKa 40/11, KZS 2011, z. 7-8,
poz. 42.
29 Wyrok SA w Lublinie z dnia 20 października 2009 r., II AKa 97/09, KZS
2010, z. 1, poz. 45.
30 M. Budyn – Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks…, s. 190 – 191.
31 M. Budyn – Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks…, s. 185.
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2.3.Przestępstwo z art. 197 k.k. - zgwałcenie
Przepis art. 197 § 1 k.k. stanowi, że kto przemocą, groźbą
bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania
płciowego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę
do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej
czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8 (§ 2). Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: wspólnie z
inną osobą, wobec małoletniego poniżej lat 15, wobec wstępnego,
zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub
siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
lat 3 (§ 3). Jeżeli sprawca czynu określonego w §1–3 działa ze
szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 5 (§ 4).
Przestępstwo zgwałcenia uregulowane w art. 197 k.k. jest
najpoważniejszym przestępstwem przeciwko wolności seksualnej.
Ponadto typy kwalifikowane tego przestępstwa należą do kategorii
najsurowiej karanych w kodeksie karnym. Za pewne jest to
spowodowane tym, że skutki tego przestępstwa są bardzo
dotkliwe dla pokrzywdzonego zarówno te fizyczne jak i
psychiczne. W znaczeniu potocznym zgwałcenie oznacza
zmuszenie drugiej osoby do odbycia stosunku płciowego. Jednak
jeśli chodzi o aspekt prawno karny jest on szerszy, ponieważ
obejmuje także inne formy obcowania płciowego jak również
pozostałe czynności seksualne.
Podmiotowy zakres ochrony nie zawiera żadnych wyłączeń.
Obejmuje wszystkie osoby bez względu na relacje łączące je ze
sprawcą czy też jej indywidualne cechy. Tak więc możliwe jest
przypisanie współmałżonkowi czy partnerowi popełnienie
przestępstwa z art. 197 k.k. Przepis ten chroni wszystkie osoby
zarówno kobiety jak i mężczyzn, a także osoby o wszystkich
orientacjach seksualnych. 32 Sąd Najwyższy w wyroku podkreślił,
że fakt, że pokrzywdzona jest prostytutką, nie wyklucza w żadnym
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N. Kłączyńska w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014, s. 235.

stopniu możliwości przypisania sprawcy zgwałcenia, gdyż kodeks
karny chroni także „kobiety uprawiające zarobkowo nierząd”33.
Za doprowadzenie do obcowania płciowego przez pokrzywdzonego odpowiada ten czyje zachowanie za pomocą przemocy,
groźby bezprawnej czy podstępu jest przyczyną podjęcia tych
czynności, nawet jeżeli osoba doprowadzająca do tego nie jest jej
„beneficjentem”. Poprzez pojecie obcowania płciowego należy rozumieć nie tylko sam akt spółkowania hetero klasycznego, ale także jego „pochodne” odbywające się z pominięciem narządów
płciowych. Za obcowanie płciowe uznaje się także stosunek płciowy osób homoseksualnych. Za stosunek płciowy należy uznać także dokonywanie czynności seksualnych przy pomocy urządzeń
martwych służących do symulacji stosunku płciowego ze względu
na fakt, że łączą się one tak samo z naruszeniem integralności i podobnym o ile nie większym stopniem traumatyczności ofiary34. Sąd
Najwyższy w uchwale przyjął, że inna czynność seksualna to takie
zachowanie, związane z szeroko rozumianym życiem płciowym
człowieka, które polega na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter
seksualny zaangażowaniu ofiar, ale nie mieści się w pojęciu obcowania płciowego35. Sąd Najwyższy uznał także, że penetracja narządów płciowych przekracza granice pojęcia innej czynności seksualnej, naruszając w wyższym stopniu wolność człowieka niż odpowiadające temu pojęciu dotykanie narządów płciowych36.
Za poddanie się innej czynności seksualnej uznaje się bierny
udział pokrzywdzonego w aktywnościach seksualnych, które są
podejmowane przez sprawcę. Za takie zachowanie uznaje się znoszenie dotyku sprawcy na narządach płciowych pokrzywdzonego
bądź innych częściach ciała jeżeli dotyk ten ma charakter seksualny
a nie diagnostyczny. Ponadto za poddanie się innej czynności seksualnej należy także uznać zmuszenie pokrzywdzonego do oglą-

Wyrok SN z 7 czerwca 1971 r., II KR 86/71, LEX nr 21408.
N. Kłączyńska w: J. Giezek (red.), Kodeks…, s. 235 – 236.
35 Uchwała SN z dnia 19 maja 1999 r., I KZP 17/99, OSP 1999, z. 12, poz. 224.
36 Wyrok SN z 24 czerwca 2008 r., III KK 47/08, LEX nr 438423.
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dania obnażania się sprawcy oraz dokonywania przez niego masturbacji.
Aby można było mówić o karalności na popełnienie tego
przestępstwa koniecznym jest brak wyrażenia na to zgody przez
pokrzywdzonego37. Zgody nie powinno się utożsamiać z pragnieniem. Istotna jest treść decyzji woli pokrzywdzonego, a nie towarzyszące jej emocje. W sytuacji gdy pokrzywdzony wyraża zgodę
niechętnie czy też nawet z obrzydzeniem, ale ją wyraża niemożliwa
jest kwalifikacja takiej sytuacji jako zgwałcenia38. Zgoda może zostać wyrażona w dowolnej formie, niekoniecznie werbalnej. Przejawem braku zgody jest opór. Przełamanie oporu przez sprawcę
często dokonywane jest za pomocą groźby bezprawnej a także i
przemocy. Nierzadko w celu przełamania oporu stosowany jest
podstęp, utożsamiający się z podaniem pokrzywdzonemu alkoholu
lub innych środków odurzających. Przestępstwo zgwałcenia jest
przestępstwem umyślnym, materialnym i powszechnym39.
3. Wybrane regulacje służące przeciwdziałaniu przemocy
domowej
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawiera szereg
regulacji, które mają pomóc ofiarom, a także powstrzymać zjawisko
przemocy w rodzinach. Artykuł 3 tej ustawy stanowi, że każda osoba
dotknięta przemocą może uzyskać pomoc w szczególności w formie:
poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym
krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami
rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się z osobą
pokrzywdzoną, zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą,
bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie. Jednak powyższe rozwiązania zdaniem
autora artykułu są niewystarczające dla całkowitej pomocy ofiarom
przemocy domowej. Pokrzywdzeni tym przestępstwem często
N. Kłączyńska w: J. Giezek (red.), Kodeks…, s. 235 – 236.
Wyrok SA w Krakowie z 23 marca 1994 r., II AKr 11/94, KZS 1994, z. 4, poz. 18.
39 N. Kłączyńska w: J. Giezek (red.), Kodeks…, s. 235 – 236.
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traktują wszelkie rodzaju poradnictwo jako swego rodzaju
„spowiedź”. Jednak boją się podjąć jakiekolwiek działanie
zmierzające poprawie ich sytuacji, chociażby poprzez odejście od
sprawcy przemocy domowej. Właściwym rozwiązaniem byłoby
również zapewnienie nie tylko schronienia ale także pomoc w
znalezieniu pracy, ponieważ ofiary przemocy jako osoby o niskiej
samoocenie uważają często że nie dadzą sobie rady bez wsparcia
materialnego sprawcy.
Ustawa nakłada na organy administracji rządowej i jednostki
samorządu terytorialnego określone obowiązki w postaci podjęcia
działań mających na celu wykreowanie systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (art. 6 i 7) oraz przewiduje ich współdziałanie
w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i
związkami wyznaniowymi (art. 9). Przewiduje też przyjęcie przez
Radę Ministrów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (art. 10).
Wartym uwagi są również procedury tzw. „Niebieskich kart”.
Zakres ich stosowania określa rozporządzenie Rady Ministrów40. Procedurę „Niebieskiej karty” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W
przypadku gdy sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A” w
obecności osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie
jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie
po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu
przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku gdy
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza następuje bez udziału tej osoby41.
Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mają40 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz. U. 2011, nr
209, poz. 1245).
41 § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
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ce na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę
wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających
jej bezpieczeństwo42. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta –
A” osobie co do której istnieje podejrzenie o stosowaniu wobec niej
przemocy w rodzinie przekazuje się formularz „Niebieska Karta –
B”43. Formularz „Niebieska Karta – A” przekazuje się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, zaś jego kopię zatrzymuje organ, który tą procedurę wszczął. Na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby co do
której istnieje podejrzenie, że stosuje się wobec niej przemoc w rodzinie dokonują analizy rodziny i następnie wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”. Formularz „Niebieska Karta – D” jest wypełniany
przez członków zespołu interdyscyplinarnego w obecności osoby, co
do, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie44. W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej: diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną
pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i
podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, organizuje
niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb,
schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w
§ 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
44 § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
42
43
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szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat
konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie45. W ramach procedury funkcjonariusz Policji:
udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej
pomocy, organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli
wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że
jest dotkniętą przemocą w rodzinie, podejmuje, w razie potrzeby, inne
niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia
osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w
rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub
osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami
współżycia społecznego, przeprowadza na miejscu zdarzenia, w
przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i
dowodów przestępstwa, podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół in-

45

§ 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
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terdyscyplinarny lub grupę roboczą46. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do
osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności: diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie
zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych47. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu
podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego,
który powinien zawierać: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury,
opis podjętych działań w ramach procedury48.
Organ procesowy, szczególnie prokurator, w każdym przypadku powinien posiadać kopie Niebieskich Kart. W obecnym stanie prawnym nie mogą one jednak stanowić dowodu w sprawie ze
względu na fakt, że nie są sporządzane w postaci protokołu. Zawierają jednak dane, które pozwalają na zebranie mocnego materiału dowodowego wystarczającego do sporządzenia aktu oskarżenia i następnie wydania wyroku skazującego. Są one przydatne
szczególnie w sytuacji gdy pokrzywdzony przemocą oraz jego najbliżsi z uwagi na strach przez sprawcą odmawiają składania zeznań. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi49 wśród swoich celów i zadań również wskazuje na

§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
§ 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie…
48 Tamże
49 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,(Dz. U. 1985, nr 35, poz. 230).
46
47
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przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art.
41 ust. 1 pkt 2.
Podsumowanie
Przemoc domowa jest zjawiskiem, które wpływa destrukcyjnie na rodzinę. Powoduje nie tylko ból fizyczny, ale także i psychiczny, który sprawia, że u dzieci z takich rodzin często występuje
trauma jak również mają one problemy rodzinne w życiu dorosłym. Nierzadko zdarza się, że nowe pokolenie, które wyrasta popełnia te same błędy, tworząc taką samą rodzinę. Zazwyczaj spowodowane jest to tym, że nie znają one innych wzorców zachowań
i przykład, który wynoszą z domu uznają za prawidłowy, normalny. Często też dzieci z rodzin dotkniętych przemocą mają problem
z zaufaniem drugiej osobie, są ostrożne w kontaktach z innymi
ludźmi, a wręcz stwarzają wrażanie osób wyobcowanych. Boją się
nie tylko komuś zaufać, ale przede wszystkim czują się gorsze, ponieważ sprawca przemocy od lat tak im to wmawia.
Polskie prawo przewiduje szereg instytucji, które mają na celu
przeciwdziałać przemocy w rodzinie i przede wszystkim pomagać
jej ofiarom. Jednak jak pokazuje rzeczywistość i statystyki, działania te nie są wystarczające i liczba osób skazanych za przestępstwo
znęcania ciągle jest wysoka. Zdaniem autora artykułu regulacje
prawne i działania organów są niewystarczające. Przykładem może
być chociażby wymiar kar dla tzw. „znęcaczy”. Zazwyczaj są to
kary z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia
wolności, co w praktyce wygląda tak, że sprawca wraca do domu,
do ofiary i działa „z podwójną mocą”, co powoduje, że ofiara jest
już tak zastraszona, że nie zgłasza nigdzie dalszego znęcania już
nie tylko z obawy przed sprawcą, ale także i z zawodu jaki przez
ten wymiar kary doświadczyła. Ponadto taki wymiar kary nie
spełnia swojej funkcji tj. prewencyjnej. Nie odstrasza od popełniania tego przestępstwa. Również nie spełnia zadania resocjalizacyjnego sprawcy przestępstwa, ponieważ jest zbyt łagodna. Polskie
prawo powinno się również wzbogacić o regulacje dotyczące szerszej pomocy ofiarom przestępstw, chociażby w postaci pomocy w
znalezieniu pracy czy mieszkania, tak żeby ofiara przemocy mogła
się uniezależnić od sprawcy. Przemoc domowa jest bez wątpienia
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czynnikiem destrukcyjnym rodziny i należy podjąć wszelkie możliwe działania aby nie tylko było jej jak najmniej w społeczeństwie,
a przede wszystkim, żeby ją w ogóle wyeliminować z życia rodzin i
całego społeczeństwa.
Streszczenie
Tematem mojego referatu jest przemoc domowa jako przyczyna
rozpadu rodziny. W pierwszej części artykułu zostanie wyjaśnione pojęcie przemocy. W kolejnej części zostaną omówione przestępstwa odnoszące się do przemocy w rodzinie tj. znęcanie, spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu oraz zgwałcenie. Następnie zostaną omówione regulacje
prawne, które mają za zadanie przeciwdziałanie stosowania przemocy w
rodzinie, a także mające za cel pomoc osobom nią dotkniętym. W ostatniej części będzie zawarte podsumowanie, w którym zostanie ujęta ocena
regulacji jak i działania organów mających za zadanie przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, a także pomoc osobom nią dotkniętym.
Summary
The topic of my paper is domestic violence as a cause of family
breakdown. In the first part of the article will be explained the concept of
violence. The next section will discuss the crimes related to domestic violence ie, bullying, causing bodily harm and rape. Then there will be discussed legal regulations, which are designed to counteract violence in the
family, as well as having the aim to help the people affected. The last part
will contained a summary of which is included evaluation of the regulation and operation of the bodies tasked with preventing domestic violence , and to help the people affected.
Bibliografia
Literatura:
Bieńkowska E., Mazowiecka L., Prawa ofiar przestępstw, Warszawa 2009,
Giezek J.(red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014,
Gostyński Z. (red.) – Kodeks Postępowania Karnego komentarz, t. I,
Warszawa 2003,
Krawiec A. Z., Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, Toruń 2012,
Kruszyński P., Błoński M., Zbrojewska M. (red.), Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz praktyczny z orzecznictwem,
Warszawa 2015,
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010,

106

Mozgawa M., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2015,
Muszyńska A., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014,
Akty prawne:
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, ( Dz. U. 1969, nr 13,
poz. 94)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,(Dz. U. 1985, nr 35, poz. 230).
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. 1991, nr 120,
poz. 526).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
(Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1493).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
(Dz. U. 2011, nr 209, poz. 1245).
Orzecznictwo:
Uchwała SN z 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 78, poz. 86.
Uchwała SN z dnia 19 maja 1999 r., I KZP 17/99, OSP 1999, z. 12,
poz. 224.
Wyrok SN z 19 października 1961 r., V K 486/61, OSN 1962, nr 3,
poz. 42.
Wyrok SN z 7 czerwca 1971 r., II KR 86/71, LEX nr 21408.
Wyrok SN z 10 listopada 1973 r., IV KR 340/73, OSNPG 1974, nr 3, poz.
Wyrok SN z 12 listopada 1975 r., VKR 203/75, OSPiKA 1976, nr 10,
poz. 187.
Wyrok SN z 13 lutego 1976 r., V KR 274/75, LEX nr 63911.
Wyrok SN z 10 listopada 1976 r., V KR 184/76, OSNKW 1977, nr 3,
poz. 27.
Wyrok SN z 28 marca 1979 r., V KRN 16/79, OSNKW 1979, nr 10,
poz. 107.
Wyrok SN z 5 listopada 1981 r., I KR 240/81, OSNKW 1981, nr 12,
poz. 73.
Wyrok SN z 24 czerwca 2008 r., III KK 47/08, LEX nr 438423.
Wyrok SA w Krakowie z 23 marca 1994 r., II AKr 11/94, KZS 1994,
z. 4, poz. 18.
Wyrok SA w Lublinie z 23 czerwca 2009 r., II AKa 101/09, KZS
2009, z. 9, poz. 64.

107

Wyrok SA w Lublinie z dnia 20 października 2009 r., II AKa 97/09,
KZS 2010, z. 1, poz. 45.
Wyrok SA w Krakowie z 24 marca 2011 r., II AKa 40/11, KZS 2011,
z. 7-8, poz. 42.

108

Natalia Gołembowska

O rodzinie – wybrane rozważania filozoficzne
„Póki człowiek utrzymuje się przeważnie z tego,
co w ten czy inny sposób innym ludziom wydrze,
rodzina nie przestanie być tym laboratorium uczuciowym,
w którym najdrapieżniejsze, najbardziej egoistyczne, zaborcze,
antyludzkie instynkty przetwarzane są na modłę sielankową,
nie zmieniając swej zasadniczej treści.
W imię rodziny popełnia się najwięcej podłości.
Ona dostarcza największej ilości usprawiedliwień”.

Stanisław Brzozowski

Z historycznego punktu widzenia rodzina jest najstarszą i najczęściej występującą formą życia społecznego od najdawniejszych
etapów dziejów ludzkich bez względu na różne jej odmiany i kulturowe uwarunkowania. Rodzina stanowi, więc podstawę istnienia
społeczeństwa. W literaturze rodzinę traktuje się jako instytucję
społeczną, często z podkreśleniem, że jest to grupa i instytucja społeczna o charakterze pierwotnym, podstawowym. Rodzina odgrywała i nadal odgrywa doniosłą rolę w procesach socjalizacyjno –
wychowawczych stwarzając optymalne warunki życiowego funkcjonowania ludzi1.
Tematem niniejszego artykułu są dzieje filozoficznej refleksji
nad rodziną. Refleksję tę ujmuję na podstawie wybranych zagadnień, starając się oddać zmienną perspektywę, w jakiej podejmowali ją przez wieki filozofowie.
Starożytni filozofowie o rodzinie…
Antropologiczne i polityczne rozważania Platona (427–347
p.n.e.) na temat rodziny wpisane są w jego szeroko rozbudowany
system filozoficzny. Człowiek jest istotą składającą się z duszy, która kieruje ciałem. Ta sama dusza może po śmierci wcielać się w
różne ciała, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Płeć jest cechą ciała, a
1

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 5.
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nie duszy, jednakże poprzez ciało i jego zmysły dusza postrzega,
poznaje świat zewnętrzny. Zdaniem Platona różnice płci nie
usprawiedliwiają odmiennego wychowania, edukacji, podziału ról
społecznych i zawodowych.
Opisując funkcjonowanie idealnego państwa Platon dokonuje
podziału społeczeństwa na trzy klasy społeczne: polityków, żołnierzy
i wytwórców. Życie jednostek powinno być podporządkowane dobru
ogółu. Aby to osiągnąć, należałoby wprowadzić adekwatne procedury oceniające zdolności i predyspozycje jednostek, tak by zostały one
zakwalifikowane do odpowiedniej klasy i żeby można było je optymalnie wykorzystać. Funkcja prokreacyjna także powinna być regulowana poprzez odpowiednie przepisy. Miała ona zapewnić stałą
wielkość państwa, a przede wszystkim regulować życie seksualne
obywateli. Interes doskonałego państwa wymaga, żeby osoby posiadające najlepsze cechy fizyczne i psychiczne płodziły jak najwięcej
potomstwa, natomiast te jednostki, które nie spełniają wymagań –
najlepiej, żeby dzieci nie płodziły wcale. Przepisy miały także szczegółowo regulować wiek płodności i dla kobiet miał to być przedział
między 20. a 40. rokiem życia, a dla mężczyzn dolną granicę miał stanowić spadek szczytowej formy sportowej, natomiast górną wyznaczał ukończony pięćdziesiąty rok życia.
Kobiety należące do klasy polityków i żołnierzy, aby prawidłowo i najefektywniej wykonywały swoje obowiązki, powinny po
urodzeniu oddawać swoje dzieci na wychowanie instytucjom państwowym. Zniesienie tradycyjnej rodziny, a wraz z nią własności
prywatnej, zapobiegłoby konfliktom między egoistycznymi interesami jednostki a dobrem państwa.
Platon miał świadomość trudności zrealizowania opisanej
przez siebie w Państwie wizji doskonałego systemu społecznego,
dlatego w Prawach przedstawił jego kompromisową wersję. Kompromis ten polegał na zachowaniu tradycyjnej rodziny oraz pozostawieniu pewnych form własności prywatnej. Nie zmienił się za to
jego stosunek do kształcenia kobiet i twierdził nadal, że „kobiety
powinny w najszerszym zakresie mieć dostęp do wykształcenia i
uczestniczyć we wszystkich sprawach wspólnie z mężczyznami”2.
2
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Jednakże macierzyństwo i zachowanie tradycyjnych funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez kobiety musiało doprowadzić
do zróżnicowania wychowania i pełnienia ról społecznych kobiet i
mężczyzn. Do trzeciego roku życia dzieci miały być pod opieką
matek, później miały nadal mieszkać z rodzicami, ale musiałyby
uczęszczać na wspólne zabawy prowadzone przez ustanowione
przez państwo opiekunki. Od szóstego roku życia miała nastąpić
separacja płci i osobne nauczanie. Dotyczyło to szczególnie wykształcenia wojskowego, które dla chłopców było obowiązkowe, a
dla dziewcząt ograniczało się tylko do pewnych przeszkoleń. Jeśli
jednak dziewczynka wykazywała zdolności w sztuce wojennej i
wyrażała chęć, by pobierać stosowne nauki, to pozwalano jej na to,
a nawet zalecano.
Ze względu na macierzyństwo kobiety mogłyby obejmować
stanowiska państwowe dopiero w wieku czterdziestu lat, a mężczyźni już po ukończeniu trzydziestego roku życia. Niektóre wysokie urzędy miały być zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, a
niektóre mogły być sprawowane tylko przez kobiety. Odpowiedzialną funkcję nadzorowania kształcenia młodzieży męskiej i żeńskiej miał sprawować mężczyzna, a organizowanie i nadzorowanie
zabaw dzieci w wieku od trzech do dziewięciu lat miało przypaść
kobiecie.
Mimo że Platon dostrzegał zróżnicowanie w obrębie każdej
płci oraz to, że niektóre kobiety są zdecydowanie bardziej utalentowane od większości mężczyzn, to jednak uważał, że „daleko zostaje jedna płeć za drugą”3. Nie ma więc mowy o całkowitym równouprawnieniu płci, a jedynie konkretnych jednostek. Niemniej
ustawy proponowane przez Platona były znacznie bardziej egalitarne niż prawa współczesnych mu państw greckich.
Uczeń Platona – Arystoteles (384–322 p.n.e.) zupełnie odszedł
od egalitaryzmu. Jego koncepcja rodziny i zróżnicowania płci przez
stulecia miała wpływ na poglądy myślicieli oraz na ukształtowanie
się mizoginicznej postawy wobec kobiet.
Według Arystotelesa wyższość mężczyzny nad kobietą jest
uwarunkowana biologicznie. Najważniejszym argumentem, we3
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dług filozofa, jest to, że każdy nowo narodzony człowiek otrzymuje
za sprawą ojca swą gatunkową formę, którą jest dusza, a od matki
materię. W koncepcji Arystotelesa forma odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż materia, która jest jedynie tworzywem. Dlatego też
mężczyźnie przypada w udziale aktywna, twórcza rola w procesie
zapłodnienia, a kobiecie jedynie bierna – materii przyjmującej formę. Kobieta nie potrafi wyprodukować nasienia i ta „ułomność”
stanowi jej istotę.
Jeżeli nasienie mężczyzny jest silne i zdrowe, to rodzi się
chłopiec, jeżeli natomiast jest słabe i niezdolne do zdominowania
materii matki, to rodzi się dziewczynka. Narodziny dziecka płci
żeńskiej są w takim razie odchyleniem od normy – jednakże odchyleniem koniecznym dla zachowania gatunku. Normę stanowi zawsze mężczyzna, a kobieta jest niepełnym mężczyzną, rodzajem naturalnej deformacji. Takie rozróżnienie płci musiało oczywiście
wpłynąć na pojmowanie przez autora rodziny. Przypisując mężczyznom same pozytywne cechy, których brak kobietom, a przynajmniej występują one u nich w mniejszym stopniu, Arystoteles
wyznaczył im rolę przywódcy w rodzinie. Mężczyźni powinni kierować kobietami, ich domeną jest przestrzeń publiczna, a kobiet
przestrzeń domu – ale także i tu powinny one być podporządkowane mężczyznom.
Według Arystotelesa najbardziej trwałym i podstawowym
związkiem społecznym jest monogamiczne małżeństwo. Polemizował
on z koncepcją idealnego państwa Platona i dowodził, że wszelka
własność kolektywna, brak stałych związków między mężczyzną a
kobietą, czy wspólnota dzieci, powodowałyby osłabienie więzi społecznych: „[...] ponieważ jest rzeczą nieuniknioną, że ani ojciec nie
będzie się tu bynajmniej troszczył o synów, a syn o ojca, ani też bracia
o siebie wzajemnie. Dwie mianowicie są rzeczy, które przede wszystkim budzą u ludzi uczucie troski i miłości: osobista własność i ukochana istota; tymczasem w państwie o takim ustroju nie może być
miejsca ani dla jednego, ani dla drugiego”4.
Małżeństwo powinno opierać się na naturalnej miłości lub
dzielności etycznej. Celem rodziny winno być wspólne dobro, któ4
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rym są dzieci. Małżonkowie mają być względem siebie komplementarni, uzupełniać się w realizowaniu ról społecznych. Z połączenia dwóch osób, nie mogących istnieć bez siebie, powstaje rodzina, w której człowiek zaspokaja wszystkie potrzeby dnia codziennego. Następnie z połączenia wielu rodzin powstaje gmina
wiejska, miasto, a dopiero z ich połączenia powstaje państwo – zatem rodzina jest pierwotna w stosunku do państwa.
Arystoteles porównuje rodzaje stosunków panujących w rodzinie do ustroju państwowego. Stosunek łączący ojca z dziećmi
ma formę królestwa, zaś „[...] stosunek między mężem a żoną
przypomina ustrój arystokratyczny; zgodnie bowiem ze swą wartością mąż ma władzę nad żoną, a mianowicie w tych dziedzinach,
w których mężczyzna powinien ją mieć; w innych natomiast, które
przystoją kobiecie przekazuje jej władzę”5. Demokracja panuje w
domach, gdzie nie ma wcale pana i każdy robi, co chce lub tam,
gdzie panuje słaby mężczyzna.
Mężczyźnie, jako najważniejszej osobie w rodzinie, należy się
największy szacunek, ale także znacznie więcej miłości ze strony
żony, niż żonie ze strony męża.
Zalecanym przez Arystotelesa wiekiem zawierania związku
małżeńskiego dla kobiety było ukończenie 18 lat, a dla mężczyzny
37 rok życia. Poza rozwojem sił biologicznych brał on pod uwagę
względy pragmatyczne, „naturalną” wyższość mężczyzny nad kobietą, potęgowała wyższość starszej osoby nad młodszą (należy
pamiętać, że osoby starsze cieszyły się powszechnym szacunkiem).
Dzieci nie powinny zbytnio odbiegać wiekiem od swoich rodziców,
gdyż nader młodzi rodzice nie zapewniliby im należytej opieki, a
gdy się zestarzeją, nie otrzymaliby tej opieki od dzieci. Nie wskazane też jest, by te różnice wieku między rodzicami a dziećmi były
zbyt małe, gdyż to groziłoby zbytnim spoufalaniem się z dziećmi i
brakiem szacunku z ich strony.
Wiek IV p.n.e. przyniósł wyraźny rozpad charakterystycznych dla greckich państw męskich związków towarzyskohomoseksualnych i heteroseksualnych związków pozamałżeńArystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa
2000, s. 251.
5
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skich, a zarazem wzrost znaczenia psychicznej więzi małżeńskiej.
Wiązało się to z kosmopolityzacją życia publicznego i migracjami
Greków. Lansowany przez Arystotelesa typ związków małżeńskich wpisywał się w przemiany społeczno-obyczajowe. Udane,
wierne sobie, posiadające liczne potomstwo małżeństwo monogamiczne stanowiło w teorii Arystotelesa ważny element szczęśliwego życia6.
Koncepcje Jeana Bodina i Johna Locke’a
Stworzona przez Arystotelesa analogię pomiędzy rodziną a
państwem rozwijał Jean Bodin (1530–1596). Uważał on, że władza
ojcowska ma charakter pierwotny i jest, po władzy boskiej, jedyną
naturalną władzą absolutną. Władza ta stanowi pierwowzór władzy suwerennej.
Bodin stawia na szczycie hierarchii dominacji władzę ojcowską, wskazując jednocześnie, że mężczyźni mają przewagę w państwie, społeczeństwie oraz w relacjach prywatnych. Męskość jest
ideałem nieosiągalnym dla kobiet i dzieci. Oznacza to także uznanie posłuszeństwa i autorytetu za kluczowe dla formowania podmiotowości jednostki. Według Bodina „tylko ojciec posiada naturalną władzę rozkazywania”7. Zamach na tę władzę byłby sprzeciwem wobec woli bożej.
Jedyne ograniczenie dla władzy ojcowskiej może stanowić
„naturalna miłość rodzicielska”. Jest ona jednak bardzo subiektywna i może być przez każdego ojca–władcę inaczej pojmowana i odczuwana. Formalnie władza ta jednak nie jest ograniczona w żaden
sposób. Rozciąga się ona na życie i śmierć potomstwa. Także żona
od momentu zawarcia małżeństwa podlega władzy absolutnej męża. Bodin nie widział niczego nagannego w zmuszaniu kobiet do
małżeństwa – potępiał jedynie porwania kobiet.
Kobiety i dzieci powinny należeć do majątku ojca. Urzeczowieni członkowie rodziny stają się prywatną własnością mężczyzny. Jest to jego święte, niezbywalne prawo, którego nikt nie może
Zob.: M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej,
Kraków 2001, s. 40.
7 J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 37.
6
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go pozbawić. Inaczej władzę ojcowską rozumiał John Locke (1632–
1704). Władza ojcowska, oczywiście bardzo istotna, nie jest jednak
władzą absolutną i nie oznacza możliwości traktowania dziecka
jako własności, a tym bardziej posiadania władzy nad jego życiem i
śmiercią, mało tego, Locke daje przyzwolenie na odejście potomka
od rodziny.
Samo spłodzenie dziecka nie daje jeszcze rodzicom władzy. Jest
ona dopiero wynikiem realizacji obowiązku wychowania i opieki –
obowiązku, który Locke przypisuje ojcu i matce. Jak twierdzi, to rozum i objawienie dowodzą, że matka też ma prawo do władzy rodzicielskiej. Locke broni tej tezy również wtedy, gdy argumentuje przeciw Robertowi Filmerowi, który uważał, że Bóg nadał Adamowi władzę absolutną, między innymi pozbawiając Ewę jakiejkolwiek władzy. Locke odpowiada, że trudno sobie wyobrazić, że Bóg dał Adamowi pełnię władzy, a następnie pozbawił go raju. Ponadto „Bóg
przyznając darowiznę podarował świat jako dobro wspólne rodzajowi ludzkiemu, a nie samemu Adamowi”8. Zdaniem Locke’a przytaczane przez Filmera fragmenty Księgi Rodzaju należałoby raczej interpretować jako dowody na pozbawienie Adama jakiejkolwiek władzy i zrównania go z Ewą w wolności i nędzy. Kolejnym argumentem
przeciw wszechwładzy Adama nad Ewą są dla Locke’a przykazania,
z których czwarte jasno precyzuje, iż cześć i szacunek należą się obojgu rodzicom, bez żadnej różnicy.
Celem założenia rodziny jest, zdaniem Locke’a, urodzenie i
wychowanie dzieci. Małżonkowie biorą w związku z tym „w posiadanie swoje ciała”. Małżeństwo jest, w odczuciu Locke’a, trwalsze
niż związki zwierząt, przede wszystkim ze względu na jego cel, którym jest wychowanie potomstwa, a który zajmuje, w przypadku
ludzi, nieco więcej czasu. W związku z tym jednak, że trwanie rodziny jest konieczne właściwie głównie w czasie dorastania dzieci,
umowa małżeńska może zostać rozwiązana – jest to w opinii Locke’a argument na rzecz starannego rozróżniania między władzą rodzinną (kobieta ma wiele praw, łącznie z prawem odejścia od męża)

8

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992, s. 32.
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a władzą polityczną (od której odejście jest prawie niemożliwe, poza
sytuacją podboju lub utraty własności prywatnej)9.
Władza państwowa nie ogranicza relacji małżeńskich, poza
sytuacjami sporów. Realizacja celów małżeństwa nie wymaga istnienia władzy absolutnej mężów nad żonami, nie mają oni również
władzy absolutnej nad innymi członkami rodziny. Brak kompetencji politycznych i publicznych kobiet wynika bezpośrednio z ich
słabości fizycznej w stosunku do mężczyzn oraz z konieczności
wybrania publicznych reprezentantów rodzin.
Według Locke’a w momencie przyjścia na świat umysł każdej
istoty ludzkiej jest niezapisaną tablicą, na której dopiero kolejne
doświadczenia odciskają swoje ślady, stanowiące materiał do wysnuwania wniosków i budowania światopoglądu. Warunki życia
kobiet, ich macierzyństwo i większe zaangażowanie w sprawy rodzinne niż publiczne, powoduje z konieczności odmienność ich
wiedzy i mentalności.
Locke postulując, by kobiety mogły się kształcić, miał na celu
raczej dobro dzieci i męża oraz religijne formowanie kobiecych
dusz niż emancypację. Pewne fragmenty dzieł Locke’a wskazują na
potężne bariery w tym zakresie. Patriarchalne stosunki własności w
rodzinie (niedysponowanie przez mężatki majątkiem) ograniczają
sferę ich wolności i odpowiedzialności, a tym samym osłabiają
możliwości pełnego rozwoju ich racjonalności, podobnie jak to ma
miejsce w przypadku biedoty, która nie powinna mieć obywatelstwa. Kobieta nie jest irracjonalna ze swej natury (jak dzieci i niedorozwinięci umysłowo), ale zazwyczaj staje się taka z powodu determinizmu społecznego. Locke zapewne widział to szczególnie
ostro, zważywszy, że na jego oczach kształtowały się radykalne
ruchy sekciarskie (m.in. kwakrów), dające kobietom całkowicie
równe prawa, podważające tradycyjną formę rodziny i często będące liberalne w kwestiach współżycia seksualnego.

9

Zob.: E. Majewska, Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny,
Warszawa2009, s. 63.
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Jeanem J. Rousseau na temat wychowania w rodzinie i mała
polemika…
W ujęciu Jeana Jacquesa Rousseau (1712–1778) władzę w rodzinie powinien dzierżyć ojciec. Autor ograniczał obszar dostępny
kobietom do sfery prywatnej, nie negując wprawdzie ich wartości
oraz zasług w tym zakresie. Kobieta, według Rousseau, nie posiada
predyspozycji do zostania obywatelem, a choć wydaje się, że to ona
zarządza domem, to mężczyzna (a konkretnie ojciec) jest zawsze
depozytariuszem władzy. Doceniał kulturotwórczą rolę kobiet i ich
wkład w wychowanie potomstwa, jednak uważał, że mężczyzna
powinien kontrolować kobietę nie tylko w zakresie gwarantowania
sobie pewności, że właśnie on jest ojcem dzieci, ale również dlatego, że pozbawione kontroli kobiety rozwijają właściwe im nieuporządkowanie, które ma destrukcyjny wpływ na mężczyzn i całe
otoczenie. Pisał: „Gdyby nawet można było zaprzeczać, że swoista
wstydliwość jest wrodzona u kobiet, czy fałszywym okazałoby się
z tego powodu twierdzenie, że w społeczeństwie udziałem ich powinno być życie domowe i spokojne, że trzeba je wychowywać w
zasadach, które temu sprzyjają? Jeśli właściwa kobietom nieśmiałość, wstydliwość i skromność są wymysłami społeczeństwa, musi
mu na tym zależeć, aby one przymioty te miały; musi je hodować, a
kobieta, która nimi gardzi, obraża dobre obyczaje. Czy istnieje w
świecie widok bardziej wzruszający i godny szacunku niż widok
matki rodziny otoczonej dziećmi, kierującej służbą, dbałej o szczęście męża i mądrze zarządzającej całym swym domem? Wśród tych
zajęć występuje w całej swojej godności kobiety uczciwej i budzi
powszechny szacunek”10.
Koncepcja pedagogiczna Rousseau wspiera się na dwóch
podstawowych założeniach. Po pierwsze, w każdym dziecku należy rozwijać przede wszystkim jego przyrodzone tendencje, po drugie – należy je przygotować do życia społecznego. Opracowany
przez niego program wychowania miał przygotowywać chłopca do
roli obywatela i głowy rodziny, a dziewczynkę do roli żony, matki i
pani domu.

10

J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966, s. 435–436.
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Mary Wollstonecraft (1759–1797) w pracy Wołanie o prawa kobiet zawarła radykalną krytykę szeregu projektów reform politycznych, prawnych, wychowawczych i edukacyjnych, z programem
Rousseau na czele. Krytykowała próżniaczy tryb życia arystokratek
i naśladujących je żon nowobogackich kapitalistów. Twierdziła, że
„cywilizowana kobieta” kieruje się emocjami zamiast rozumem,
jest czujna, nieustannie w ruchu, kłopotliwa dla innych, ciągle
zmienia opinie i sposób zachowania, jest zdeprawowana sentymentalizmem, sztuką i galanterią i w efekcie staje się osobą stojącą poniżej bliskiego naturze stanu moralnego11. Interpretacja takiego
stanu rzeczy i proponowane środki naprawy łączyła Wollstonecraft
z głównym nurtem myśli oświeceniowej, zarazem zdecydowanie
przeciwstawiając się postulatom sformułowanym przez Rousseau.
Skądinąd wielce poważany przez nią filozof przynajmniej część
cech charakteru przypisywał płciowo zróżnicowanym tendencjom
wrodzonym. Wollstonecraft natomiast uważała, że charakter człowieka kształtowany jest głównie przez czynniki zewnętrzne. Oboje
przywiązywali znaczną wagę do wychowania. O ile jednak Rousseau utrzymywał, że każdą z płci należy wychowywać i kształcić
inaczej, o tyle Wollstonecraft optowała za możliwie największym
ujednoliceniem tego procesu. Istotnym źródłem tych rozbieżności
było odmienne postrzeganie relacji między rozumem a uczuciami.
Dla Rousseau uczucia stanowiły ważny czynnik poznawczy oraz
istotne źródło postawy etycznej, a w związku z tym godny kultywowania walor kobiecej psychiki. Wollstonecraft natomiast podkreślała destrukcyjną rolę większości uczuć, zwłaszcza tych określanych przez nią mianem „sentymentalnych” lub „romantycznych”, oraz zasadniczą wyższość rozumu, zajmując stanowisko
intelektualizmu etycznego. Wady współczesnych kobiet przypisywała uwarunkowaniom społecznym, czyniącym z nich istoty chytre, złośliwe i często tyranizujące otoczenie12.
Obecność w społeczeństwie konwencjonalnych autorytetów
ma, według Wollstonecraft, dalekosiężne negatywne konsekwencje
dla charakteru podlegających im osób. Większość powszechnie
11
12
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Zob.: M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., dz. cyt., s. 134.

występujących wśród kobiet wad nie jest wrodzona, ale ukształtowana przez ich wychowanie do zależności od takich właśnie autorytetów.
Autorka krytykowała zaproponowany przez Rousseau ideał
wychowania indywidualnego, gdyż poza walorem dostosowania
tempa nauczania do możliwości konkretnego dziecka widziała jego
liczne trudności i wady. Pomijając ograniczenie powszechnego zastosowania go z powodów finansowych, nie daje ono dziecku
szans na kształcenie autokrytycyzmu i motywacji drogą ciągłego
porównywania swoich osiągnięć z rówieśnikami. Pozbawia też
praktycznej okazji do spontanicznej dyskusji, zawierania koleżeńskich przyjaźni, umiejętności rozwiązywania drobnych sporów,
nieporozumień itp. Z kolei prywatny guwerner znajduje się w
sprzyjającej uleganiu kaprysom rodziców zależności. Podobną wadę mają szkoły prywatne. Ich finansowa zależność od rodzicielskich oczekiwań może i często pomniejsza racjonalność procesu
dydaktycznego i wychowawczego. Wollstonecraft była też przeciwna wysyłaniu dzieci do internatów. Pobyt w internacie przynosi
często zerwanie więzi rodzinnych, uniemożliwia obserwowanie
codziennego trudu rodziców, korzystanie z ich doświadczeń, odsuwa od kontaktów z rodzeństwem, a tym samym osłabia ważne
dla każdego człowieka więzi rodzinne.
Zdaniem Wollstonecraft, kształceniem szkolnym na wszystkich poziomach należy objąć dzieci obojga płci, a szkoły powinny
mieć charakter koedukacyjny. Dziewczęta należy kształcić w taki
sam racjonalny i poglądowy sposób, w jaki Rousseau proponował
kształcić chłopców. Autorka nie wierzyła w przyrodzone zróżnicowanie cech psychicznych kobiet i mężczyzn. Stąd też kwestionowała np. pogląd o istnieniu instynktu macierzyńskiego (który
Rousseau dostrzegał już u dziewczynek bawiących się lalkami).
Wollstonecraft twierdziła, że gdyby dziewczynki miały inny wybór, wcale nie bawiłyby się lalkami. To rozum prowadzi do rozpoznania macierzyńskiego obowiązku dbałości o dzieci.
Uważała, że koncepcja małżeństwa proponowana przez Rousseau jako jednej osoby społecznej i prawnej jest szkodliwa. Według niej mąż ma m.in. przekazywać żonie zdobytą wcześniej
przez siebie i ciągle wzbogacaną wiedzę teoretyczną i znajomość
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świata oraz reprezentować prawnie całe małżeństwo. Ale nie można nauczyć się życia w ten sposób. To tak, jak nie można rozwinąć
się fizycznie oglądając zmagania i trud innych ludzi. Owszem cudze rady są pożyteczne, ale potrzebne jest własne doświadczenie.
Domowe uwiązanie kobiet sprawia też, że trudniej im się wyzwolić
z wyuczonych przesądów. A poza tym nie zawsze można liczyć na
kierownictwo męża, nie każdy mężczyzna jest odpowiedzialną i
racjonalną osobą. Ponadto wcześniejsza śmierć mężczyzny powodowałaby, że kobieta stawałaby się bezradna. Poza tym zalecane
przez Rousseau kształcenie kobiet do flirtu i kokieterii i w ogóle do
władania mężczyznami za pomocą swej urody i wdzięku przydaje
się wyłącznie kobietom młodym do zdobycia męża. Później zaś jest
dla małżeństwa destrukcyjne, gdyż małżonka obawiając się wdowieństwa, albo też z nawyku, wciąż kokietuje obcych mężczyzn.
Wollstonecraft nie negowała pewnego podziału ról i związanych z nimi szczegółowych obowiązków, np. matki lub żony. Ale
powinno to się opierać nie na społecznym nawyku ani na sentymencie, ale na rozumie. Zatem rozum winien wspomagać podstawowe relacje rodzinne. I chociaż związek małżeński nie powinien
być nikomu narzucany, a wzajemna sympatia nowożeńców jest
argumentem ważniejszym od woli rodziców, to jednak ich stanowiska w sprawie planowanego małżeństwa dzieci nie należy lekceważyć. Związku małżeńskiego nie można bowiem budować na
namiętnym uczuciu miłości. Takie uczucie szybko mija, a w małżeństwie ważniejsza od miłości jest przyjaźń, zaufanie i poczucie
odpowiedzialności. Jednak minimum sympatii jest konieczne do
tego, by mąż nie uciekał od żony do kochanki. Także żona pewna
uczciwości i przyjaźni męża, nie zaniedba dzieci dla kokieterii. Racjonalność powinna często zwalczać emocje i sentymenty zarówno
wobec najbliższych, jak względem siebie.
Kształcenie kobiet Wollstonecraft argumentowała na różne
sposoby, np. utylitarny – racjonalne kobiety będą lepszymi żonami
i matkami, a uzyskawszy równość cywilną i prawa obywatelskie,
pozbędą się wielu swoich dotychczasowych wad. Sięgała także po
argumenty moralne – nierówne kształcenie umysłu jest niesprawiedliwe, ponieważ uniemożliwia jednostce samodzielność i odpowiedzialne, ludzkie życie. Odwoływała się także do argumen120

tów teologicznych, według których Bóg dając kobiecie rozum,
uczynił to po to, by go używała.
Simone de Beauvoir
O upośledzeniu kobiet w książce Druga płeć pisała także Simone
de Beauvoir (1908–1986). Jest to upośledzenie zarówno naturalne, jak i
społeczne. Upośledzenie biologiczne polega na rozlicznych słabościach organizmu i jego roli prokreacyjnej. Znacznie ogranicza to możliwości kreatywne kobiety i zasadniczo zubaża ich życie. Zwłaszcza
rolę kobiet w biologicznej prokreacji traktuje de Beauvoir jako swoiste
upośledzenie czy wręcz nieszczęście, gdyż „ciąża, poród i menstruacje zmniejszają ich [tj. kobiet – A.S.] zdolność do pracy i skazują je na
długie okresy niemocy”13. Biologiczne różnice między kobietą a mężczyzną same w sobie nie mają znaczenia aksjologicznego. Znaczenie
to nadaje dopiero kultura. Biologia nie determinuje bezwzględnie ani
ról, ani statusu społecznego płci. Jednakże niekorzystne dla kobiet
różnicowanie ról społecznych utrwalone zostało przez systemy
prawne, religijne, moralne i obyczajowe. „Najgorszym przekleństwem, które ciąży na kobiecie jest wykluczenie jej z wypraw wojennych. Człowiek wznosi się ponad zwierzę nie przez to, że daje życie,
lecz że je ryzykuje; dlatego ludzkość wyżej stawia nie tę płeć, która
rodzi, lecz tę, która zabija”14.
Stosunkowo bezpieczne życie kobiety okupione jest jej odczłowieczeniem. Przybiera ono różne formy – od niewolniczej krzątaniny wokół spraw drugorzędnych, poprzez próżniactwo i pasożytnictwo, po rolę podnoszącego prestiż mężczyzny, kosztownego
przedmiotu. Pokusa łatwego życia jest silna i wiele kobiet jej ulega,
ponosząc, przynajmniej częściowo, winę za swoją nieistotność. Jednakże w skali dziejowej winny okazuje się mężczyzna. Jest nim zarówno wtedy, gdy wymusza na kobietach różnego rodzaju usługi
(łącznie z seksualnymi), jak i wtedy, gdy otacza je zbytkiem i degraduje do roli lalek. Takie praktyki rodzą zazwyczaj jakieś tłumaczące je, a zarazem, pełniące rolę psychicznej kompensaty, ideologie. Jako przykład takiej kompensaty podaje autorka antropologię
13
14

S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2007, s. 82.
Tamże, s. 84.
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chrześcijańską. Z perspektywy zbawienia jest bowiem wszystko
jedno, czy człowiek ściera kurze, czy buduje mosty. Chrześcijaństwo daje kobiecie pozór transcendencji, nadając wysoką rangę
czynnościom stosunkowo błahym i pozwalającym na łatwą samoakceptację. Tworzy więc ułudę. Ułudzie tej ulegają także mężczyźni, bo sprzyja ich dominacji, ale także dlatego, że wielu z mężczyzn
ulega dominacji innych mężczyzn, a wtedy stanowi ona dla nich
pociechę.
De Beauvoir nie tylko starała się opisać egzystencjalną sytuację kobiet, ale także pisała jak usunąć, a przynajmniej złagodzić
opresję kobiet. Należy kobiety uwolnić z tyranii ciała, poprzez
zminimalizowanie uciążliwości związanych z kobiecą fizjologią,
ciążą i prokreacją oraz demitologizację macierzyństwa – poprzez
świadome planowanie rodziny, rozwój antykoncepcji i prawo kobiet do przerywania niechcianej ciąży. Zdecydowanie sprzeciwiała
się też wszelkim kampaniom na rzecz zwiększenia rodności kobiet
i związanym z tym zachętom finansowym przyznawanym przez
państwo, jako niegodnej ingerencji w sprawy osobiste. Potępiała
też religijną apoteozę macierzyństwa, a zwłaszcza kult Maryjny.
Z kwestią planowania macierzyństwa łączy się zwykle sprawy posiadania rodziny. Dostrzegając, że między macierzyństwem
a formalnie zawartym małżeństwem nie ma koniecznego związku,
autorka podkreślała wartość pozostawienia kobietom w tym
względzie wolnego wyboru, w pełni akceptując macierzyństwo
pozamałżeńskie. Tradycyjną, patriarchalną formę małżeństwa o
sztywno spolaryzowanych rolach małżonków uważała za nie do
przyjęcia, a za niesprawiedliwe i złe wszelkie jego postaci uzależniające kobietę finansowo, nawet wtedy, gdy mąż jest dobrze sytuowany i hojny, gdyż grozi kobiecie to pokusą próżniactwa. Z tradycyjnej formy życia rodzinnego trzeba więc kobietę możliwie
szybko wyzwolić. Nadzieję dają tutaj koncepcje socjalistyczne,
gdyż odrywając kobietę od rodziny, sprzyjają jej emancypacji.
Oczywiście pod warunkiem, że nie zostanie kobieta poddana, a
zwłaszcza jej macierzyństwo, planowej kurateli państwowej.
Kolejnym elementem programu de Beauvoir był postulat
równości praw. Domagała się ona całkowitej równości, odrzucając
122

myśl o jakichkolwiek przywilejach dla kobiet. Przywileje bowiem
są krzywdzące dla samego uprzywilejowanego15.
Równość wobec prawa sama przez się nie gwarantuje równości społecznej. Jej niezbędnym warunkiem jest także ujednolicenie
procesu edukacji i wychowania obojga płci, a więc pobudzanie takich samych zainteresowań, ambicji, wyrabianie odpowiednich
umiejętności, dostępność dla obu płci wszelkiego typu szkół, a także rezygnacja z wyrabiania w dziewczętach bierności i konformizmu. Książka Druga płeć (1949), należąca do klasyki literatury feministycznej, budziła wielkie kontrowersje i liczną krytykę, począwszy od kręgów kościelnych, a na przedstawicielkach feminizmu
różnicy kończąc. Jednakże nie sposób nie zauważyć, że zapoczątkowała ona studia nad płcią biologiczną i płcią kulturową, wprowadzając do powszechnego języka sformułowanie, że nikt nie rodzi się kobietą, a jedynie się nią staje. Większość z postulowanych
przez de Beauvoir postulatów została zrealizowana w krajach europejskich: kobiety posiadają formalny dostęp do wszystkich instytucji oświatowych i publicznych stanowisk, są przyjmowane do
armii i policji, coraz liczniej uprawiają też dyscypliny sportu zarezerwowane niegdyś wyłącznie dla mężczyzn. Macierzyństwo nie
jest już bezwzględnym imperatywem społecznym, a małżeństwo
przestało być główną formą kobiecej kariery i jedynym jej celem.
Zaprezentowane koncepcje i poglądy filozoficzne nie wyczerpują oczywiście wszystkich rozważań podejmowanych przez filozofów na temat rodziny, różnic płciowych, dominacji, stosunków
społecznych. Stanowią one jednak przegląd różnorodnych stanowisk, od wczesnych poglądów filozoficznych, w których dominowała niechęć do kobiet, a dzieci traktowano jako własność ojców,
po współczesne poglądy feministyczne, w których kobiety i dzieci
traktowane są podmiotowo. Poglądy filozoficzne zmieniały się, a
wraz z nimi stosunek jednostek do rodziny.
Streszczenie:
Przedstawiony artykuł prezentuje jeden z najbardziej znanych toposów. Rodzina - jest esencją prawdziwości uczuć - odmiennych, specyficz15

Zob.: M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., dz. cyt., s. 288–290.
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nych, przesyconych nadzieją oraz poszukiwaniem odpowiedzi na relacje
międzyludzkie. Zostały tutaj wysunięte filozoficzne, jak i historyczne refleksje na temat wartości rodziny. Filozoficzne rozważania dotyczące rodziny
sięgają starożytności. Głównymi punktami odniesienia dla całej literatury
społeczno-filozoficznej są poglądy Platona i Arystotelesa. Uznanie przez
Platona własności prywatnej i rodziny za główne przeszkody na drodze
realizacji doskonałego państwa zaciążyło na wiele wieków nad wszelkimi
koncepcjami egalitarystycznymi. Z kolei Arystoteles, uznając rodzinę za
podstawową grupę społeczną, miejsce kształtowania się cnót i jeden z warunków szczęśliwego życia, przyczynił się do ugruntowania poglądu, że
przyjęty podział ról społecznych ze względu na płeć jest naturalny i konieczny. Średniowieczni filozofowie umieszczali rodzinę w perspektywie
stworzenia, życia doczesnego i zbawienia. Nowożytne koncepcje filozoficzne, dotyczące rodziny, były różnorodne i niekiedy całkowicie ze sobą
sprzeczne. Z jednej strony były to koncepcje takich myślicieli, jak Jean J. Rousseau, kładące nacisk na polaryzację wychowania i ról społecznych według
kryterium płci, a z drugiej – zdecydowanie egalitarystyczne poglądy Mary
Wollstonecraft. Przegląd stanowisk filozoficznych zakończy feministyczna
koncepcja Simone de Beauvoir.
Słowa kluczowe: rodzina, filozofia, edukacja, płeć kulturowa
Summary:
The presented article is presenting one of the most well-known toposs. Family - is essence of the truth of emotions - different, peculiar, and
oversaturated with hope and the search of an answer to human relationships. Have been here put forth the reflections an historical as well contemporary, about of the duty and values of the family. The subject matter
of this article is the history of philosophical speculation on the family.
Philosophical reflections on the family date back to Antiquity. The main
points of reference for the entire socio-philosophical literature are the
views of Plato and Aristotle. Plato’s recognition of private property and
the family as the main barriers in the way of a perfect state has weighed
on all concepts of equality for many centuries. On the other hand, Aristotle, recognizing the family as the basic social group, place of formation
of virtues and one of the conditions of a happy life, contributed to consolidate the view of the distribution of social roles based on sex as natural
and necessary. Medieval philosophers placed the family in the perspective of creation, this life, and salvation. Modern philosophical concepts of
the family were completely different and sometimes contradictory. On
the one hand, there were ideas of such thinkers as John J. Rousseau, with
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emphasis on the polarization of education and social roles by gender, on
the other, strongly egalitarian views of Mary Wollstonecraft. Feminist
considerations of Simone de Beauvoire conclude the review of philosophical views on the family
Keywords: family, philosphy, education, gender
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Grzegorz Jasiak

Instytucja małżeństwa i rodziny w okresie Renesansu
Wprowadzenie
Niejednokrotnie powtarza się zdanie, że rodzina jest bardzo
ważną komórką społeczną, ona świadczy o narodzie i kondycji
państwa. Takie słowa można usłyszeć z ust polityków, psychologów, pedagogów, socjologów itp. Nierzadko jednak zdarza się, że
nie jest niedoceniana, spychana na margines, na plan dalszy. Niniejsze opracowanie dotyczy instytucji małżeństwa i rodziny w
okresie renesansu, a więc głównie w XVI wieku. W Europie panował wówczas podział społeczeństwa na stany: arystokrację, mieszczaństwo i chłopów. Te różnice społeczne powodowały, że instytucja rodziny w każdym ze stanów przedstawiała się inaczej.
Rodzina arystokratyczna
Dokonując charakterystyki rodziny arystokratycznej należy
wskazać, iż historycy często podejmowali to zagadnienie. Warto
zaznaczyć, iż podstawowe źródło informacji stanowią dzienniki i
literatura piękna, która powstawała w okresie renesansu. Opisując
rodzinę arystokratyczną trzeba skupić się na kilku podstawowych
elementach.
Arystokracja była w dobie odrodzenia najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną. Rodzina arystokratyczna mieszkała w
bardzo komfortowych warunkach i była miejscem dominacji i
władczego podziału obowiązków. Surowa dyscyplina, która była
narzucana przez głowę rodziny zapewniała więź niezbędną do
ochrony rodzinnego dziedzictwa i honoru. Głównym powołaniem
kobiety jest zajmowanie się sprawami domowymi. Polega ono na
wcieleniu w życie zakorzenionego przez Kościół i społeczeństwo
obrazu żony i matki. Kobieta swoim zachowaniem, wiernością wobec bliskich i własnej reputacji miała spełniać wymagania stawiane
przez honor. Wyrażała więc siebie w bezustannym poświęceniu się
wszystkim, którzy mieszkają pod wspólnym dachem. Kobieta mia126

ła służyć, tzn. opiekować się: karmić, wychowywać, pielęgnować w
chorobie i towarzyszyć przy umieraniu1.
W XVI w. kobieta zamężna zostaje więc ubezwłasnowolniona,
a wszystkie działania, które by podjęła bez zezwolenia męża lub
sądu, są nieważne. Ta ewolucja doprowadziła w konsekwencji do
wzrostu władzy męża, który w końcu zostaje domowym monarchą. We Francji królewskie prawodawstwo od XVI w. stale
wzmacnia władzę ojcowską, jeśli idzie o małżeństwa dzieci. W
miarę jak słabły więzi rodowe, powiększała się władza męża w
domu, więc żona i dzieci były mu coraz bardziej rygorystycznie
podporządkowane. Ten trend był przejawem zmiany obyczajów i
warunków społecznych. Od tej pory przyznaje się rodzinie wartość, jaką kiedyś posiadał ród. Staje się ona komórką społeczną,
podstawą państwa, oparciem dla władzy królewskiej2. Jeśli chodzi
o liczbę dzieci to przykładowo we Francji w rodzinach kompletnych było najczęściej 7 – 8 dzieci u kobiet zamężnych po 24 roku
życia, a 9 – 10 u kobiet, które wyszły za mąż wcześniej3.
W rodzinie arystokratycznej istnieją bardzo silne więzi. W Anglii
bliskie więzi łączą przede wszystkim ojca i najstarszego syna. Prawdopodobnie twierdzenie to można odnieść do wszystkich środowisk arystokratycznych w Europie. We Francji stosunki między ojcem i synem
były tak bliskie, że męskie tabu, które zakazywało uzewnętrzniania
silnych emocji wytworzyło pewien rodzaj literatury epistolarnej lub
testamentowej. Ojciec i syn mieli zwyczaj pisywać do siebie nawet
wówczas, gdy mieszkali pod jednym dachem. W środowiskach kobiet
wykształconych podobna koncepcja przyjaźni z najstarszą córką jest
dość rzadka. Ponadto należy zaznaczyć, iż przetrwało znacznie mniej
dokumentów na ten temat, co mogło być spowodowane tym, że było
znacznie mniej wykształconych kobiet. Zdarzało się jednak, że matka
N. Castan, Sfera publiczna a życie osobiste, W: Historia życia prywatnego, T. 3,
Od renesansu do oświecenia, red. R. Charter, tłum. M. Zięba i in., Wrocław i in.
2005. s. 474-478.
2 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. M.
Ochab, Gdańsk 1995. s. 182-183.
3 I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys
problematyki, W: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, T. 2, red. A. Wyczański,
Warszawa 1979, s. 168.
1
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pokonywała bariery emocjonalne i z ukochaną córką rozmawia o
wszystkich problemach4.
W XVI w. zrodziło się i rozwinęło uczucie przywiązania do
rodziny. Rodzina nie jest już dyskretnym otoczeniem człowieka,
lecz budzącą potężne emocje, uznaną wartością. Relacje, jakie panują w rodzinie renesansowej uwidaczniają ówczesne obrazy.
Przede wszystkim należy podkreślić, iż rodzinę zaczęto pojmować
jako strukturę składającą się z rodziców i dzieci. Bardzo rzadko na
obrazach widać więcej niż dwie generacje, jeśli jednak zdarzają się
wnukowie lub żonate dzieci, to przedstawia się je dyskretnie, jakby
rzecz była bez znaczenia. Nie kładziono już nacisku na rozbudowaną, rodową i patriarchalną rodzinę. Przedstawiana na obrazach
rodzina przypomina współczesną rodzinę5.
W okresie renesansu w Europie dziecko było traktowane jako
odgałęzienie pnia wspólnej społeczności, czyli jako część wielkiego,
złożonego organizmu, który był ponadczasowy poprzez łączenie
pokoleń. Dziecko przychodziło na świat w miejscu prywatnym,
tam gdzie mieszkali jego rodzice6. Obserwuje się w tym okresie
brak indywidualizacji w stosunkach rodzice-dziecko, traktowano
małą istotę jako kogoś tymczasowego, do kogo nie należy się zbytnio przyzwyczajać, gdyż może szybko odejść i dopiero następne
może dożyje dojrzałego wieku, a nawet pozwoli przetrwać rodzinie
i dziedzictwu7.
Narodziny dziecka stanowiły okazję to uroczystości rodzinnej, która miała miejsce przy chrzcie. Chrzest w ówczesnych czasach traktowano w Europie nie tylko jako sakrament, który zmazywał plamę grzechu pierworodnego, ale także jako rytuał uspołecznienia. Był on bowiem okazja do zapewnienie za pomocą magicznych obrzędów doskonałości zmysłów dziecka. Po ceremonii,

O. Ranum, Ostoje intymności, W: Historia życia prywatnego. T. 3, Od renesansu
do oświecenia, red. R. Charter, tłum. M. Zięba i in., Wrocław i in. 2005. s. 301-303.
5 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa…, s. 190.
6 J. Gelis, Indywidualność dziecka, W: Historia życia prywatnego. T. 3, Od renesansu do oświecenia, red. R. Charter, tłum. M. Zięba i in., Wrocław i in. 2005. s. 359.
7 A. Wyczański, Szlachta polska XVI wieku, Warszawa 2001. s. 45.
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pod nieobecność księdza przetaczano niemowlę po ołtarzu, co miało dać mu siłę i chronić od rachityzmu i chromania8.
Wśród arystokracji popularnym zwyczajem było oddawanie
dziecka mamce, do matki powracało ono dwa lata później9. Oddawanie dziecka mamce nie było wynalazkiem renesansu, takie praktyki spotyka się we Florencji w XIV w. Ta czasowa rozłąka, niekiedy kończąca się śmiercią noworodka była wówczas ostro krytykowana w rozprawach medycznych i listach moralizatorskich. Dzieci
wysyłano na wieś, w ten sposób żona arystokraty zostawała uwolniona od jednego z najcięższych obowiązków, który od zawsze na
niej spoczywał. Dzięki oddaniu dziecka mamce arystokratka częściej zachodziła w ciąże, mimo wszystko jednak nadal dysponowała wolnym czasem, który poświęcała na czytanie, konwersację lub
spacery10.
Materialna troska o dziecko w pierwszych latach jego życia
zasadniczo sprowadzała się do wydatków związanych z wynajęciem mamki i odesłaniem do gimnazjum lub na pensję gdy nadszedł czas nauki szkolnej. W renesansie nie zwraca się uwagi na
wdzięk dziecka, jego hałaśliwe zachowanie, cechy charakteru i
rozwój fizyczny. Brakuje też relacji zabarwionej uczuciowo. Takie
wnioski można wysnuć na podstawie literatury europejskiej11.
Jednakże ważnym momentem w historii uczuć jest pojawienie
się w XVI w. portretu zmarłego dziecka. Wpierw był to wizerunek
nagrobny. Dziecko przedstawiano początkowo na grobie rodziców.
Poza wizerunkami nagrobnymi portrety dzieci samych, bez towarzyszących im rodziców, są rzadkością12.
Indywidualność dziecka w renesansie została podkreślona
poprzez jego specjalny strój, wyróżniający je od dorosłych. W społeczeństwie, dla którego formy zewnętrzne i ubiór miały ogromne
znaczenie, wyspecjalizowany strój dla dzieci, zwłaszcza chłopców,
J. Gelis, Indywidualność...., s. 361.
M. Foisil, Piśmiennictwo forum prywatnego, W: Historia życia prywatnego. T. 3,
Od renesansu do oświecenia, red. R. Charter, tłum. M. Zięba i in., Wrocław i in.
2005. s. 404.
10 J. Gelis, Indywidualność… s. 368.
11 M. Foisil, Piśmiennictwo …s. 403.
12 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa…, s. 49, 51.
8
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świadczył o głębokiej zmianie stosunków do nich13. Ubiór dziecięcy
przyjął się szeroko w wyższych warstwach społecznych pod koniec
XVI w. Pierwszy ubiór dziecięcy jest dość archaiczny, stanowiła go
staroświecka, długa sukienka, którą jeszcze sto lat wcześniej nosili
wszyscy14. W renesansie najmłodszych chłopców ubierano tak jak
dziewczynki, które zresztą nosiły strój dorosłych kobiet15. Zniewieścienie małego chłopca, od połowy XVI w. stało się coraz bardziej
wyraźne, choć na początku mało zauważalne. Wyrażało się w
szczegółach, na przykład górna część stroju chłopięcego ma charakter męski, ale dodano mu koronkowy kołnierzyk, jaki nosiły
dziewczynki i dorosłe kobiety. Do czwartego, piątego roku życia
chłopcy i dziewczynki byli więc nie do odróżnienia16.
W Polsce jak i w innych krajach europejskich wielkość rodziny była pozytywnie skorelowana z jej zamożnością. Większa rozrodczość, a właściwie większa liczba dochowanych dzieci była
związana z wyższym poziomem higieny – możliwym do osiągnięcia prawie wyłącznie w warstwach wyższych. Z tego też względu
wzrastał procentowy udział szlachty w populacji kraju, który prowadził do zjawiska szlacheckiego przeludnienia czy nawet bezrobocia17. W Polsce liczba urodzeń nie przekraczała 4 – 5 dzieci, co
wiązało się z dość późnym zamążpójściem i wczesnym zahamowaniem płodności18.
Wbrew powszechnie krążącym opinią należy przyjąć, że rodzina szlachecka była mała, czyli złożona z rodziców i dzieci, z
rzadka jedynie obejmowała kogoś ze starszego pokolenia lub też
bliższych krewnych. Warto zaznaczyć, że charakterystycznym
uzupełnieniem takiej rodziny była niewątpliwie służba, bardziej
lub mniej liczna, na co wpływ miała zamożność szlachcica. Struktura rodzinna szlachty zagrodowej była zbliżona do modelu plebejskiego, podobnie jak warunki życia, poziom kultury i możliwości
Ibidem, s. 131.
Ibidem, s. 64-65.
15 Ibidem, s. 59.
16 Ibidem, s. 65.
17 M. Żyromski, Zasadnicze etapy rozwoju rodziny polskiej, W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001, s. 32.
18 A. Wyczański, Szlachta polska XVI wieku…, s. 36.
13
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materialnych. Różnice w grupie średniej szlachty dotyczyły przede
wszystkim wieku zawierania małżeństw oraz zasięgu terytorialnego pochodzenia małżonków. Pan młody musiał uzyskać wykształcenie szkolne lub dworskie, jak również doświadczenie wojskowe
lub urzędnicze, albo też otrzymać część majątku rodzinnego lub
dzierżawę. Panna młoda nie była zmuszona do dokonywania takich przygotowań. Nie musiała ona zarabiać na przyszłe zagospodarowanie, jeżeli tylko ojciec albo opiekun prawny był skłonny
wypłacić jej posag. Te odmienne uwarunkowania z pewnością powodowały większą różnicę wieku między współmałżonkami, bowiem to tylko pan młody musiał spełniać odpowiednie warunki do
założenia rodziny. Oczywiście różnice wieku współmałżonków nie
odnoszą się do powtórnych i następnych małżeństw. Były one często wynikiem potrzeb społecznych, rodzinnych, jak konieczność
opieki nad małoletnimi dziećmi i gospodarczych, czyli prowadzenie domu lub uzyskanie posagu. Warto zaznaczyć, że mężczyźni
szybciej i częściej zawierali następne związki małżeńskie, podczas
gdy wdowy później i rzadziej, chyba że były bardzo majętne, co
stanowiło ogromny atut. W rodzinach zamożnej szlachty rodziło
się znacznie więcej dzieci. Mogło być to spowodowane faktem, że
zatrudniano piastunkę – mamkę dla noworodka. Było to rozwiązanie bardziej racjonalne niż zwyczaj francuski, który polegał na tym,
że zamiast przyjmować do domu karmicielkę, niemowlę oddawano
na wieś. Uwalniało to matkę od obowiązku karmienia i opieki ale
przenosiło niemowlę w gorsze warunki życia i opieki, przyczyniając się do jego szybkiego zgonu19.
Rodzina mieszczańska
Charakteryzując rodzinę mieszczańską należy uwzględnić te
czynniki, które zostały zastosowane podczas opisu rodziny arystokratycznej. Niniejsze elementy pokażą istotę i charakter rodziny
mieszczańskiej.
Renesans przyniósł ze sobą rehabilitację małżeństwa
mieszczańskiego, które w średniowieczu było jedynie tolerowane,
jako zaprzeczenie ówczesnego ideału życia — bytu kontemplacyj19

Ibidem, s. 37-39.
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nego. Kobieta nierozerwalnie związana była z grzechem, stan małżeński z piekłem lub w najlepszym przypadku z czyśćcem. Kościół
katolicki w uchwałach soboru trydenckiego potwierdził sakramentalny charakter małżeństwa. Wszystko to oznaczało istotną zmianę w
pozycji kobiety w domu i w społeczeństwie.
Dużo oczywiście zależało od samej kobiety, od jej charakteru i
inteligencji. Zdarzało się i to nie tak rzadko, że to ona, nie mąż, była
faktyczną głową rodziny. W źródłach znajduje się niejeden przekaz
mówiący wyraźnie o tym, że w rodzinie holenderskiej niemal absolutną władzę sprawowała kobieta. Za przywilej ten płaciła jednak
dość drogo, gdyż w Holandii, jak w niewielu innych krajach, mężatka musiała nie tylko dźwigać na sobie cały ciężar codziennych spraw
domowych, ale świecić przykładem wszelkich cnót, wśród których
wierność małżeńska stanowiła kanon niewzruszony. W ultrakatolickiej Hiszpanii, gdzie ponadto wciąż jeszcze nie wygasły wpływy kultury arabskiej, narzucano kobiecie pewne ograniczenia w kontaktach
pozadomowych, próbując ją odizolować od świata zewnętrznego. W
praktyce okazało się to jednak niemożliwe.
Dość powszechnym zjawiskiem w Europie w XVI w. było,
aprobowane przez prawo zwyczajowe, bicie żony przez męża,
zwłaszcza gdy stwierdził, że jest przez nią zdradzany. W sprawach
swobody seksualnej mężczyzna był w zdecydowanie lepszym położeniu niż kobieta. Cudzołóstwo, stosunki przed- i pozamałżeńskie,
rozpusta, potępiane były, gdy dopuszczali się ich ludzie z warstw
niższych i średnich20.
Jeśli chodzi zaś o samą rodzinę mieszczańską to należy zaznaczyć, że miasto dostrzega jej suwerenność. Funkcjonujące w społeczeństwie prawa kształtują stosunki pomiędzy mężem i żoną. Sytuacja mieszkaniowa i ciasnota kamieniczek zdaje się potwierdzać fakt,
że była to rodzina nuklearna. Poza tym w omawianym okresie dostrzega się migrację ludzi ze wsi do miast, nieprawdopodobne by było, gdyby migracja następowała całymi rodami. Z pewnością w rodzinie mieszczańskiej daje się zaobserwować podział obowiązków.
Surowa dyscyplina narzucana przez głowę rodziny zapewniała nieZ. Wójcik, Historia powszechna XVI – XVII wieku, wyd. 4, Warszawa 1991, s.
55-56.
20
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zbędną więź do ochrony rodzinnego dziedzictwa21. Ojciec zazwyczaj
pochłonięty jest pracą w swoim zakładzie, matka natomiast jest panią
domu, zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa oraz wychowaniem
dzieci22.
Dziecko mieszczan można dostrzec zarówno w kamienicy, jak i
w pracy. W wieku od dziesięciu do szesnastu lat żyje ono tak jak dorośli, zachowując dziecięce przyjemności oraz zabawy. Bardzo wcześnie oddane do terminu lub zmuszone pomagać rodzicom w ich codziennych obowiązkach, poznaje rytm pracy, trud i przymus. Uzależnione jeszcze od rodziny, staje się dodatkowym ogniwem łączącym obszary, w których poruszają się jednostki. Jest dzieckiem dzielnicy w równym stopniu, co synem swych rodziców, bywa więc posłańcem, oddaje drobne usługi bądź pod okiem majstra pobiera nauki. Z zadziwiającą ruchliwością przemyka z jednej przestrzeni w
drugą, uczestnicząc jednocześnie w życiu publicznym i prywatnym.
Sąsiedzi, rzemieślnicy, kupcy, duchowni, widzą je nieustannie: należy bowiem tak samo do dzielnicy, jak do rodziny23.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dzieci zawsze starano się
trzymać w świecie dorosłym. Dziecko szlacheckie pojawiało się na
portretach, co świadczy o zainteresowaniu młodymi ludźmi. Jeśli zaś
chodzi o dzieci mieszczańskie nie ma niestety ich wizerunków.
Najlepiej sytuację dziecka i stosunek do niego, odzwierciedla
sytuacja podrzutków. Proceder podrzucania niemowląt był szeroko
rozpowszechniony w renesansowej Europie. Dla przykładu warto
przytoczyć dane Szpitala Świętego Ducha w Rzymie. Szpital ten
przyjmował, w zależności od natężenia zjawiska porzucania, od 700
do 1400 dzieci rocznie. Z wielorakiej protekcji i pomocy szpitalnej
korzystało jednocześnie w różnych etapach swojego życia około 10
tyś małych i dorosłych podrzutków: mieszkających w przytułku, adoptowanych, przebywających w domach mamek, służących u obcych

N. Castan, Sfera publiczna a życie prywatne…, s. 474.
Ibidem, s. 484.
23 A. Farge, Honor i sekret, W: Historia życia prywatnego. T. 3, Od renesansu do
oświecenia, red. R. Charter, tłum. M. Zięba i in., Wrocław i in. 2005. s. 670.
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osób, uczących się rzemiosła lub też po zawarciu małżeństwa żyjących we własnych rodzinach24.
W renesansie, podobnie jak w przypadku rodziny arystokratycznej, tak i w mieszczańskiej wzrosło zainteresowanie wykształceniem dziecka. Przyczynił się do tego rozwój szkół parafialnych oraz
kolegiów, nowego typu szkoły, stanowiącego odpowiednik współczesnej szkoły średniej25. W renesansie mniej dzieci z warstw niższych osiągało względnie wysoki stopień wykształcenia, ale za to
niemal masowo szkoły objęły młodzież wyższych warstw społecznych, w tym mieszczan. W krajach o cywilizacji coraz bardziej laickiej
i coraz mniej wojskowej wykształcenie i kultura zyskuje stale rosnące
znaczenie. Rozumiały to władze miejskie, kiedy od pierwszej połowy
XVI w. popierały zakładanie kolegiów we Francji. W krajach katolickich wielką akcję nauczania humanistycznego prowadzili jezuici26.
Rodzina chłopska
Ostatnią grupą społeczną, jaka funkcjonowała w społeczeństwie renesansowym byli chłopi. Była to grupa najliczniejsza (jak
podaje Jean Delumeau stanowiła ok. 85% populacji Europy Zachodnie). Warto również skoncentrować się na strukturze rodziny
chłopskiej. Dane historyczne stwierdzają, że w Europie przeważały
rodziny nuklearne, składające się z rodziców oraz dzieci. Jednakże
w niektórych rejonach Francji, Włoch oraz Niemiec spotyka się
grupy współmieszkańców, których struktura rodzinna była bardziej złożona27. Niesłusznym wydaje się twierdzenie, iż nie istniał
model rodziny wielopokoleniowej, skupiającej pod jednym dachem
bardzo licznych domowników, dziadków, niektórych z ich braci i
M. Surdacki, Dzieci porzucone w społeczeństwach dawnej Europy i Polski, W: Od
narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do
wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klondera, Warszawa 2002, s. 178-179.
25 J. Sobczak, Warunki i przejawy rozwoju teorii wychowania rodzinnego i edukacji
rodziców od czasów Odrodzenia, W: Rodzina – Przeszłość – Teraźniejszość - Przyszłość,
red. A. Tchorzewski, Bydgoszcz 1988. s. 44.
26 J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1987. s. 331.
27 A. Collomp, Rodziny. Mieszkania i wspólne zamieszkiwanie, W: Historia życia
prywatnego. T. 3, Od renesansu do oświecenia, red. R. Charter, tłum. M. Zięba i in.,
Wrocław i in. 2005. s. 592.
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sióstr, kilku żonatych synów i wnuków. Jeden z XVI wiecznych
autorów francuskich odwiedzając wioski ówczesnej Francji spostrzega, że można w nich spotkać takie rodziny, w których starzec
ma swoje dzieci aż do czwartego pokolenia przy sobie. Co więcej
wychodzą oni za mąż i poślubiają kobiety i pozostają nadal we
wspólnym gospodarstwie domowym bez żadnego podziału majątku. Ponadto istniały także takie rodziny, w których gospodarowało
wspólnie ponad sto osób, tworząc osobliwą wspólnotę. Większa
lub mniejsza liczba osób tworzących wspólny dom, skupiała zwykle krewnych lub powinowatych28.
Jeśli chodzi o zawieranie małżeństw na wsi to należy zaznaczyć,
iż konstytucja sejmu Piotrowskiego z 1511 r. nie uznała żadnych
ograniczeń zamążpójścia córek chłopskich, w późniejszych czasach
szlachta dążyła do utrudnienia tej formy wyjścia kobiety poza obręb
dóbr. Na ziemiach wschodnich sprawy uregulowano prosto, wprowadzając mianowicie opłatę, zwaną kmiecką lub kunicznem, uiszczaną panu przez poddaną, opuszczającą włość29. Zdarzały się przypadki, że bogaci chłopi wydawali swoje córki za synów szlacheckich,
dając przy tym niemały posag30. Chłopi nieraz zawierali małżeństwa
z mieszczankami, a nawet szlachcianki z chłopami. Były to jednak
przypadki stosunkowo rzadkie, częściej natomiast kojarzyły się małżeństwa między poddanymi z różnych dóbr, sankcjonowane przez
ich właścicieli. Drogą do małżeństwa było także zbiegostwo31. Małżeństwo zawierano gdy kobieta ukończyła 24-25 lat, a mężczyzna ok.
26, był to skutek stworzenia warunków materialnych dla nowo zakładanej, samodzielnej jednostki społecznej, którą stanowiła rodzina32
Rodzina chłopska składała się tylko z rodziców i dzieci, którzy
wspólnie zamieszkiwali jedno gospodarstwo domowe33. Ówczesna
rodzina chłopska była mała ze względu na dużą śmiertelność dzieci,
Ibidem, s. 608-609.
I. Ihnatowicz i in., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988. s. 339.
30 J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do
utraty niepodległości (1501-1795), Poznań 1994. s. 44.
31 Ibidem, s. 44.
32 A. Wyczański, Szlachta polska XVI wieku…, s. 36.
33 M. Barański, Rodzina od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, [w:]
Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975. s. 44.
28
29
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czemu sprzyjały słabe warunki higieniczne. Rodziny rzadko liczyły
więcej aniżeli dwoje dzieci żyjących. W Małopolsce w XVI wieku
na rodzinę dzietną przypadało średnio 2,8 dziecka. Krewni boczni
żyli razem z rodziną podstawową (rodzice plus dzieci) w stosunkowo nielicznych przypadkach. Gospodarstwa chłopskie pozostawały na ogół w posiadaniu jednej rodziny. Wspólnoty były coraz
rzadsze, choć na niektórych terenach utrzymywały się. Zwłaszcza
gospodarstwo chłopskie było gospodarstwem rodzinnym. Nieraz
była to rodzina powiększona o krewnych czy siłę najemną. Zauważyć
należy, że rodzina w społeczeństwie feudalnym miała w większym,
aniżeli w naszym wieku, stopniu charakter również komórki ekonomicznej. Fakt, że podstawą do założenia rodziny było wówczas gospodarstwo chłopskie, sprawiał, że potencjalna liczba gospodarstw
określała możliwości zakładania rodzin34.
Funkcjonowanie rodziny chłopskiej jako komórki produkcyjnej
oznaczało, wykorzystywanie jej członków od najmłodszych lat do
uczestniczenia w działalności gospodarczej35. Chłopi szczególnie odczuli zwiększanie się obciążeń pańszczyźnianych, które zmusiły ich
do zasadniczej zmiany sposobu życia, tzn. do podporządkowania
całego planu dnia i tygodnia obowiązkom pracy na pańskim, do
której wciągana była także rodzina. Do orki przychodzić trzeba było
z młodszym pomocnikiem, różne dodatkowe prace na rzecz dworu wykonywały kobiety i dzieci (np. darcie pierza, pomoc przy
przygotowywaniu włókna lnianego czy konopnego, przędzeniu
itd.). Na rzecz dworu trzeba było niejednokrotnie zbierać jagody
czy grzyby, pomagać przy polowaniach, wyjeżdżać ze zbożem i
innymi produktami do miast, a także pomagać przy spławie.
Pracowano od świtu do zmierzchu i to tak, by poza wykonywaniem
obciążeń pańszczyźnianych również obsłużyć własne gospodarstwo
- główne źródło utrzymania chłopskiej rodziny.
Poza wypracowaniem odpowiedniej organizacji, niezbędnej
przy takim systemie pracy na roli oraz przy chowie zwierząt, chłopi
musieli utrzymywać kontakty z rynkiem, głównie z pobliskim miastem czy miasteczkiem, dokąd jeździli (nieraz przybywali pieszo) z
34
35
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produktami z własnych gospodarstw. Im większe było gospodarstwo, tym bardziej intensywne były te kontakty. Wyjazdy do miast
stanowiły stały element codziennego życia chłopów, tak jak chodzenie do kościoła i odwiedzanie karczmy.
Podział obowiązków w rodzinie chłopskiej był rozłożony. Kobieta zarządzała podwórzem, zajmowała się drobiem i krowami oraz
gospodarstwem domowym, mężczyźni zaś polem i zwierzętami pociągowymi36. Należy zaznaczyć, że gospodarstwo chłopskie wymagało stałej współpracy męskich i niewieścich rąk. Nie pogardzano
także rękami dzieci, z tego też względu na plan dalszy schodziły
sprawy wychowawcze37.
Powszechny w owych czasach brak obowiązku szkolnego dla
dzieci sprawiał, że nie miały one swego czasu ochronnego, który
gwarantowała szkoła. Niektóre wszakże jednostki ze stanu chłopskiego przebijały się aż do studiów wyższych. Znajdowały w takich
przypadkach zarówno pomoc rodziców, jak i jakiegoś protektora,
który dostrzegł uzdolnienia dziecka. Przykładem może być syn wielkopolskiego chłopa, Klemens Janicki (1516-1542 lub 1543), który osiągnął szczyty kunsztu poetyckiego38. W latach 1580 – 1589 synowie
chłopscy stanowili ponad 30% ogółu studentów krajowych39.
Ogólnie rzecz ujmując, dzieciństwo było w Polsce, podobnie jak
w całej ówczesnej Europie, bardzo trudnym okresem życia. Uczucia macierzyńskie i ojcowskie były takie same, jak w czasach nowszych. Dziecko bardzo wcześnie uwikłane było w sprawy świata dorosłych, zresztą i życie dorosłych, tzn. podejmowanie działań i pracy
związanej z wiekiem dojrzalszym, rozpoczynało się wcześniej aniżeli w czasach po rewolucji demograficznej XIX wieku40.
Podsumowanie
Pozycja rodziny, w okresie renesansu, zależała od jej sytuacji
ekonomicznej. Z tego też względu więcej informacji przetrwało o
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38 J. Topolski, Polska …,s. 82.
39 A. Wyczański, Szlachta polska XVI wieku…, s. 59.
40 J. Topolski, Polska …,s. 82.
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rodzinach szlacheckich, podczas gdy rodziny mieszczańskie i chłopów pozostają niemal anonimowe, nie oznacza to jednak, że nie
można o nich nic powiedzieć. Rodziny wszystkich trzech stanów były rodzinami nuklearnymi, składającymi się z rodziców i dzieci, chociaż w Zachodniej Europie spotyka się również chłopskie rodziny
wielopokoleniowe. Rodzina w renesansie charakteryzuje się silną
pozycją ojca (rodzina patriarchalna), jego woli podporządkowane są
małżonki i dzieci. Pod względem struktury rodzina renesansowa jest
zbliżona do współczesnej rodziny (rodzina jednopokoleniowa).
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie instytucji małżeństwa i rodziny
w okresie Renesansu. Autor przedstawił rodzinę arystokratyczną, mieszczańską i chłopską. Wszystkie z tych rodzin były rodzinami nuklearnymi,
chociaż na wsiach można było spotkać rodziny wielopokoleniowe. Rodzina w Renesansie charakteryzowała się silna pozycją ojca (rodzina patriarchalna). Pod względem struktury rodzina renesansowa przypominała współczesną rodzinę (rodzina jednopokoleniowa).
Słowa kluczowe: instytucja małżeństwa, rodzina i dzieci w okresie
Renesansu, kształtowanie się instytucji małżeństwa
Summary
The institution of marriage and the family during the Renaissance period
The aim of the article is to present the institution of marriage and
the family during the Renaissance period. The author presented aristocratic, bourgeois and peasant families. All of these families were nuclear
families, but in the countryside multigenerational families could meet.
The family in the Renaissance period characterized by the strong position
of the father (patriarchal family). In terms of the structure of the renaissance family it was similar to the modern family (nuclear family).
Key words: institution of marriage, family and children in the Renaissance, development of the institution of marriage
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Kamila Duduś

Wspólnota rodzinna jako miejsce spotkania z Bogiem
Niniejszy referat ma charakter przyczynkarski w stosunku do
szerokiego zakresu kwestii, które można by poruszyć podejmując
zagadnienie wspólnoty rodzinnej jako miejsca spotkania człowieka
z Bogiem. Podniosłość tego tematu stawia wysoko poprzeczkę. Autor jest świadom tego, iż rozważania w pracy są jedynie okrojonym
spojrzeniem na rzeczywistość, gdyż o metafizyce nie tylko ciężko
się mówi, ale i ciężko w pełni ją zgłębić. Mimo to dostrzeżenie naglącej współcześnie potrzeby podjęcia obrony niezwykle zagrożonej obecnie wspólnoty rodzinnej przyczyniło się do podjęcia próby
zastosowania najskuteczniejszej strategii, o której mówi M. Dziewiecki, mianowicie walki przez ukazywanie piękna życia rodzinnego1. Przedstawienie wspólnotowości rodzinnej jako miejsca spotkania człowieka z Bogiem winno być atrakcyjne dla współczesnego człowieka. Referat nie jest próbą syntezy wielorakich ujęć podjętego tematu, które dałyby pełny obraz problematyki. Rozważania
są ukierunkowane na „wspólnotowość” rodzinną jako miejsce
szczególnego bytowania Boga Osobowego oraz na rodzinę jako
miejsce wychowania do relacji z Bogiem. Analiza wspólnotowości
rodzinnej opiera się na teorii uczestnictwa K. Wojtyły i rozważaniach dotyczących „jednakiej natury” Boga i człowieka. Komunijność Boga zostanie ukazana w analizie teorii uczestnictwa Wojtyły
oraz w analizie przymiotów Boskich jakimi są immanencja i transcendencja Boga – Trójcy Świętej. W ten sposób zostanie ukazane
spotkanie z drugim człowiekiem w rodzinie, jako miejsce szczególnie bliskiego przeżycia relacji osobowej nie tylko do człowieka, ale
też i do Boga. Kolejno w drugiej części pracy zostanie prześledzone
wychowanie religijne w rodzinie jako proces otwierający człowieka
na wspólnotę z Bogiem, co będzie jakby dopełnieniem podjętego
tematu w niniejszej pracy.
1
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Rodzina to miejsce zażyłych i głębokich relacji osobowych
wyrażonych w więzach krwi i ducha. To tutaj człowiek najpełniej
może spotkać drugą osobę i wzrastać w swoim człowieczeństwie
poprzez spotkanie z „ty”. W relacji do „ty” może ujawnić się jego
„ja”. Człowiek w relacji do drugiego może poznawać wszystkie
wymiary człowieczeństwa i doświadczać ich zarówno w sobie samym, jak i w bliźnim2. Najgłębsze doświadczenie drugiego ma
miejsce zwłaszcza w więziach rodzinnych3. W tej perspektywie
warto zaciekawić się spostrzeżeniem V. E. Frankla, który twierdzi,
że w relację osobową spośród innych relacji, w które może wchodzić człowiek wyróżnia ujawnianie się „ja” duchowego4. Można
wnioskować, że duchowy wymiar człowieczeństwa ujawnia się nie
tylko w relacji do Boga, ale i w relacji do drugiego człowieka; a rodzina, wspólnota najbardziej zażyłych więzi będzie człowieka
otwierać najpełniej z wszystkich relacji na świat ducha.
Idąc dalej w tej myśli, człowiek otwierając się na relacje z
ludźmi, uczy się egzystencji z duchowym, niematerialnym Bytem
Osobowym, jakim jest Bóg5. Potwierdza ten fakt m.in. M. Buber
podkreślając, że warunkiem wejścia w relację osobową z Absolutem jest zdolność do wchodzenia w relację z drugim człowiekiem.
To znaczy, że w relacji ludzkiej człowiek nabywa zdolności do
Transcendencji6. W myśl za M. Wolickim, można powiedzieć, że:
„Relacje osobowe są podstawą naszej relacji z Bogiem.(…) Relacja z
osobowym „ty” człowieka uzdalnia do relacji z Boskim „Ty” ”7.
Czy na tej podstawie nie należałoby wnioskować, że jeżeli w rodzinie wchodzimy w najgłębsze relacje osobowe to, czyż właśnie w tej
rodzinie nie rozwijamy najpełniej własnej Transcendencji? Nie myli
się tak powszechne nauczanie Kościoła, iż relacje na poziomie horyzontalnym przenikają się i warunkują relacje wertykalną do Boga. Tak więc rodzina jako miejsce najbardziej zażyłych relacji osoV. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg. Warszawa 1978, s. 115.
A. Krąpiec, Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin 1974, s. 288.
4 V. E. Frankl, Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, Munchen- Zurich 1985, s. 35.
5 Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, (w:) Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej,
M.A. Krąpiec. Lublin 1974, s. 343.
6 M. Buber, Reden uber die Erziehung, Heidelberg 1964, s. 63.
7 M. Wolicki, Relacje osobowe. Sandomierz 2008, s. 110.
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bowych jest miejscem osobistego rozwoju relacji do samego Boga.
Otwierając się na inny byt osobowy, zwłaszcza w małżeństwie i
rodzinie, człowiek rozwija swoją zdolność transcendencji.
Według analizy egzystencjalnej istnieje wzajemne oddziaływanie duchów osobowych na siebie. Tomiści rozszerzą tę tezę, powiedzą, że ludzie oddziałują na siebie w wymiarze duchowym swoimi
transcendentaliami. Są nimi: istnienie, prawda, dobro8. Jedni ludzie
mają bardziej rozwiniętą duchowość, a inni mniej. Rozwój tego, co
duchowe w człowieku otwiera na Absolut. Czy można wnioskować
tutaj, że stan ducha drugiej osoby, z którą przebywamy poniekąd
wpływa na osobistą relację z Bogiem? Jeżeliby mówić o rodzinie jako
miejscu spotkania z Bogiem można, by było wtedy postawić tezę, iż
domownicy wzajemnie na siebie oddziaływają duchowo i aby zbudować relację religijną w rodzinie, aby małżonek, czy dzieci mogły
spotkać Boga; należy dbać o swój rozwój duchowy.
Uznając powyższe twierdzenie za prawdę, kolejno powinien
nastąpić szereg rozważań na temat dążenia do świętości człowieka,
co pokazałoby sposób w jaki wspólnota rodzinna ma starać się, by
ich dom był miejscem spotkania z Bogiem. Nie jest to jednak głównym celem pracy. Mówiąc ogólnikowo osobista praca wewnętrzna,
aby pomagać domownikom w otwieraniu się na Boga, jest wskazana. Istotne są przyjęcie wiary, łaski i obecności Bożej oraz rozwijanie wyżej wymienionych transcendentaliów. Chcąc skrótowo nakreślić jak je rozwijać, to opierając się o tradycję Kościoła Katolickiego można spróbować dokonać takiego zarysu.
Jeśli chodzi o istnienie - to jego rozwój w człowieku następuje
przez napełnianie się Duchem Bożym w spotkaniu na osobistej
modlitwie, w sakramentach oraz w szeregu wielu innych praktyk
religijnych. Osoba wówczas otwiera się na Transcendencję, ale i
także czyni to w spotkaniu z drugim człowiekiem. Poznanie - kolejno rozwija się w człowieku przez dążenie do zgłębiania Boga jako
jedynej Prawdy, poprzez lekturę Pisma Świętego i nauczania Kościoła, przez osobiste spotkanie na medytacji z Bogiem, kontemplację Boga w codzienności. Wzrost dobra człowieku - jako kolejna
transcendentalia, wyraża się w praktyce nawrócenia każdego dnia,
8
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czyli w pracy nad sobą, w wykorzenianiu wad, rozwijaniu cnót w
imię miłości Boga i bliźniego itd. Poprzez uświęcające praktyki i
osobiste przyjmowanie Bożej obecności przez domowników dom
rodzinny staje się miejscem spotkania z Bogiem. Miejscem, gdzie
współmałżonek, dzieci i inni krewni będą mogli duchowo doświadczać we wzajemnej relacji takiego stanu ducha, który będzie
otwierał ich na relacje z Bogiem.
Jednakże rozumienie tego, iż relacja z człowiekiem otwiera na
komunię z Bogiem, tylko wtedy kiedy obcuje się z osobą o rozwiniętych transcendentaliach, której stan ducha wznosi do Boga, byłoby błędnym wnioskowaniem. Należy zaznaczyć, że Bóg dał te
przymioty każdemu człowiekowi. Nauczanie Kościoła Katolickiego
jest jasne - ”osoba ludzka jest zwrócona do Boga”9, jej godność wypływa z posiadania w sobie pierwiastka Bożej natury. Dlatego każdy człowiek niezależnie od relacji ludzkich jest zdolny do relacji z
Bogiem. Także każdy akt wychodzenia „ja” do „ty”, niezależnie od
stanu ducha osoby, jest wychodzeniem ku przebłyskowi Boga
obecnego każdym w człowieku. Jak twierdzi Krąpiec, a wraz z nim
wielu filozofów relacyjność ludzka należy do istoty osoby10. Można
by wtedy podkreślić, że człowiek z natury osoba relacyjna, w najmniej znaczącym akcie wychodzenia ku drugiemu, poprzez samo
swoje istnienie z drugim, otwiera się na Transcendencję – Boga w
człowieku, na to co nieskończone i nieśmiertelne w nim11,12.
Świetnie na ten temat wyraża się Wojtyła, który w autorskiej
teorii uczestnictwa ukazuje, że każdy człowiek jest bytem komunijnym, posiada w swojej naturze wpisaną spontaniczną otwartość na
drugiego człowieka. Byt ludzki nie jest oparty na samotności, jak
twierdzi, wręcz przeciwnie. Konstytutywną cechą osoby będzie
relacyjność objawiająca się niejako „automatycznie”. Wskazało na
to już doświadczenie praczłowieka, który od zarania dziejów budował osady i prowadził życie wspólnotowe. Samotność według
9 J. Pisiewicz, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005, s. 123.
– KKKK 358.
10 M. A. Krąpiec, Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin 1974, s. 294.
11 M. Wolicki, Relacje osobowe. Sandomierz 2008, s. 21.
12 Z. J. Zdybicka, Religia w kulturze. Studium z filozofii religii. Lublin 2010, s. 258.
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Wojtyły jest sprzeniewierzeniem się głęboko określającej człowieka
wewnętrznej strukturze bytu, jaką jest wspólnotowość. Idąc dalej w
jego myśl każdy akt relacji osobowej, wychodzenie „ja” do „ty” jest
relacją opartą na uczestnictwie. Otwiera człowieka na rdzeń człowieczeństwa drugiego, to jest na dusze i tym samym na Boski
pierwiastek w nim. Papież powie, że byt ludzki w swej istocie ma
ontyczną zdolność uczestnictwa w człowieczeństwie drugiego
człowieka13,14.
Rozwijając papieską kategorię, uczestnictwo można określić jako immanentnie konstytutywną gotowość, zapisaną w strukturze
osoby, która prowadzi do składania daru z siebie oraz przeżycia
komunii z drugim człowiekiem. Uczestnictwo zakłada doświadczenie drugiego „ja” jako osoby. Wojtyła tłumacząc ten rodzaj
uczestnictwa pisze, że wyraża się ono w zdolności do przekraczaniu swoich egoistycznych tendencji, do wychodzenia poza swoje
„ja”, dzięki czemu osoba wznosi się ponad siebie. To wyższy stopień uczestniczenia w bycie drugiego człowieka. Nie wynika on już
ze spontanicznej skłonności. Uczestnictwo określa jako pewną potencjalność, którą człowiek ma w sobie dopiero uaktualnić. Według
Wojtyły tym impulsem do aktualizacji uczestnictwa jest przykazanie miłości. „Będziesz miłował” jest nakazem, przez który człowiek
uczy się miłować i uaktualniania w ten sposób uczestnictwo
zwłaszcza przez dawanie siebie i wychodzenie „ku” innym. Staje
się on wówczas na wzór Boga- Miłości, na wzór Chrystusa, którego
ofiara uaktualnia się co dzień15.
Tej zdolności kochania przeciętny człowiek nigdzie indziej nie
może nabyć tak doskonale jak w rodzinie. To właśnie w relacjach
małżeńskich i rodzinnych można się najlepiej wydoskonalić w miłości. To miejsce jest środowiskiem nieustannego ścierania się „ja”
w „ty”, zwłaszcza w tak bliskiej i zróżnicowanej relacji jaką jest
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 2000a, s. 332.
M. Sztaba, Kategoria uczestnictwa w odniesieniu do rodziny w świetle myśli Karola Wojtyły i bł. Jana Pawła II. „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Wyższej
Szkoły w Bydgoszczy”, (2011)6, s. 43-44.
15 M. Sztaba, Kategoria uczestnictwa w odniesieniu do rodziny w świetle myśli Karola Wojtyły i bł. Jana Pawła II, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Wyższej
Szkoły w Bydgoszczy”, (2011)6, s. 43, 49.
13

14
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małżeństwo. Tutaj człowiek uczy się prawdziwej miłości, ma okazję do przekraczania siebie i życia „dla”. Rodzina jest więc miejscem transcendencji i doświadczania Boga w człowieku już nie tylko poprzez spontaniczny wymiar uczestnictwa, ale może tu nastąpić niejako zaawansowane uczestnictwo w bycie drugiej osoby poprzez ofiarę i najpełniejsze zjednoczenie osobowe jakie jest obecne
w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Odnosząc się jeszcze w powyższych rozważaniach do teorii
Papieża trzeba powiedzieć, że z uwagi na to, iż uczestnictwo w nas
jest spontaniczne oraz z udziałem naszej woli, można wnioskować,
że obraz Boży w nas jest pełniej rozwinięty, kiedy aktualizujemy w
sobie niejako zdolność do uczestnictwa wyższego. Realizujemy
wówczas przykazanie Chrystusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak
doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Innymi słowy gotowość
uczestnictwa może się w nas różnie rozwijać. W zależności od
zdolności wychodzenia „poza”, umiejętności bycia „dla” drugiej
osoby, możemy stawać się bardziej lub mniej podobnymi do Boga.
Jednakowoż z racji godności dziecka Bożego stworzeń ludzkich
trzeba podkreślić, że w każdym człowieku spotykamy niejako samego Boga.
Takie ukazanie wspólnotowości człowieka i rodziny jako wewnętrznej cechy ustrukturyzowanej w osobie, wyrażone w teorii
uczestnictwa, pokazuje, że człowiek właśnie w cesze jaką jest
uczestnictwo jest niezwykle podobny Bogu. Można tak wnioskować analizując prawdy objawione na temat istoty Boga Trójjedynego. Jego konstytutywną cechą jest właśnie nieustanna transcendencja i wychodzenie wzajemne do Siebie i poza Siebie Osób Trójcy
Świętej16, czyli miłość – „Bóg jest Miłością” (por. 1 J 4, 8). My jako
ludzie zrodziliśmy się z tej miłości i wciąż w niej uczestniczymy.
Kochając Bóg nie mógłby nie wychodzić spoza Siebie i nie uczestniczyć w naszym człowieczeństwie, skoro określa Go Miłość. Bóg
jest więc z człowiekiem, wchodzi z nim relację osobową. Nie dziwi
więc, że Jego imię, które zdradził Mojżeszowi i całej ludzkości na
Górze Horeb, brzmi: JA JESTEM. Czy imię Boga nie zdradza więc
J. Pisiewicz, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005, s. 3536. – KKKK 44-49.
16

145

istoty Jego bytu jaką jest właśnie Jego zdolność do uczestnictwa? W
małżeństwie i rodzinie, wspólnocie jedności i miłości, człowiek aktualizuje w sobie cechę jaką jest uczestnictwo, a która to tak fundamentalnie określa Byt Boski. Spotykając się z domownikami, z
którymi jest w relacji miłości, spotyka się on też z cudownym obrazem samego Boga, którego ikoną są jego bliscy.
Świetnie na ten temat wypowiedział się Bartosik traktując
małżonków jako ikonę Boga w świecie. Ludzie są „powołani do
intymnej więzi, społeczności z drugim człowiekiem, ponieważ Bóg
jest intymną społecznością wzajemnie kochających się, oddanych
sobie i różniących się od siebie Osób.” Wskazał on na różnorodność
Osób będących w komunii Trójcy Świętej, jakoby ta różnorodność,
w rozumieniu płci, była analogicznie to jest u Trójcy, planem Boga
na relację małżeństwa. Pisze, że: „Dopiero ojciec i matka (mąż i żona) wspólnie objawiają w najpełniejszy (tu na ziemi), choć wciąż
niedoskonały sposób Bożą naturę”17.
Chcąc przeanalizować głębiej to, iż człowiek podobny jest Bogu poprzez wspólnotowość, realizowaną zwłaszcza w więzach miłości, a te najpiękniej obecne są w rodzinie, można by skupić się na
przeanalizowaniu kim jest Bóg i jaka jest Jego natura w odniesieniu
do Jego przymiotów jakimi są: transcendencja i immanencja. Możemy próbować to zrobić zgodnie z naszymi ograniczonymi zdolnościami poznawczymi, ale i przez Boże objawienie, gdyż Duch
dany nam na Chrzcie Świętym „przenika wszystko, nawet głębokości samego Boga” (por. 1 Kor 2,10b). Te dwa przymioty świadczą
o Bogu obecnym i miłującym. Trójca jest bytem przekraczającym
swoim istnieniem wszystko – bytem więc transcendującym: stworzenia, świat, historię. Stworzyciela wciąż określa wychodzenie
„poza” Siebie. Przekracza On wszystko, bo jest samą Miłością,
stworzenia zaś miłością nie są same w sobie. Mają jedynie w swoim
wnętrzu zdolność do transcendencji i uczestnictwa. Są jedynie
usposobione, by przekraczać swój byt, swoje „ja” z łaski Bożej i na
wzór Boga. Pomimo swojej odrębności i inności Bóg jest blisko nas,
P. Bartosik, Trójca Święta i rodzina (w:)
http://www.fronda.pl/blogi/fronda-po-protestancku/trojca-swieta-irodzina,35399.html
17
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jest w bytach stworzonych, jest - immanentny. „W Nim żyjemy,
poruszamy się i jesteśmy” - czytamy w dziejach apostolskich (por.
Dz 17,28). On przenika wszystkie byty stworzone swoim poznaniem, swoją wszechmocą powołującą je do istnienia. W jakiś trudny
do zrozumienia sposób jest On wszechobecny. Określa Go nieustanne trwanie przy człowieku, a Jego „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (por. Wj 3, 14), wypowiedziane do swoich stworzeń, niesamowicie podnosi w godności osobę ludzką, gdyż w tajemniczy
sposób jest On obecny w duszy człowieka. Godność ta, którą nadał
Bóg wzrasta poprzez tę gotowość człowieka do przekraczania siebie, czyli poprzez jego zdolność do uczestnictwa w bycie drugiego
człowieka i w Bycie Boga18.
W powyższym wywodzie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że najpełniejsze otwarcie osoby dokonuje się w otwarciu na dobro pełne,
Absolutne, a jest nim Absolut. To teza jaką postawił Krąpiec, wielki
polski filozof19. Nie powinna ona dziwić, gdyż wskazuje przecież
na znane wszystkim pierwsze przykazanie miłości polecone człowiekowi przez Chrystusa: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z
całego serca swego,…” (por. Mk 12, 30). Najpierw więc człowiek
ma budować relację z samym Bogiem. Komunia człowieka z Absolutem w najwyższym stopniu rozwija osobę, powoduje obecność
Boga w duszy przez łaskę, co daje człowiekowi moc do miłości bliskich i tworzenia wspólnoty rodzinnej w oparciu o obecność Bożą.
Z. Zdybicka powie, cytuję: ”człowiek będąc osobą spotencjalizowaną, „uczy się” bycia ku Transcendencji, jak uczy się „bycia-kudrugim-osobom”20.
II. Dlatego też, aby rzeczywiście rodzina była miejscem spotkania z Bogiem, należy wpierw dbać o własny rozwój religijny i
wzrost w wierze domowników, zwłaszcza rodzice muszą zadbać o
wychowanie religijne swojego potomstwa. W taki sposób rodzina
18 M. Maliński, Katechizm dla niewierzących [w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/kat_dla_nie9.html
19 M. A. Krąpiec, Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s.287, 388.
20 Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, [w:] Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, M.A. Krąpiec. Lublin 1974, s. 343.

147

będzie się stawała komunią osób coraz bardziej na wzór Trójcy
Świętej. Przeanalizowanie etapów wychowania religijnego dziecka
w rodzinie nie tylko ukarze jak odbywa się droga otwierania człowieka na relację z Bogiem, aby rodzina była Bogiem silna, ale będzie też świetnym przykładem na wskazanie ogromnej wartości
doświadczenia relacji osobowej w spotkaniu z Bogiem. Gdyż relacje osobowe dziecka z rodzicami mają fundamentalny wpływ na
ukształtowanie się jego przyszłej religijności. Proces wychowania
religijnego dziecka w rodzinie krótko przeanalizuję w trzech poszczególnych fazach.
W pierwszej fazie następuje - obudzenie religijności. U. Tokarska formułuje wniosek, że „obudzenie do relacji osobowych jest
równoznaczne z obudzeniem do życia religijnego”21. Ukształtowanie z rodzicami wewnętrznej, duchowej relacji miłości budzi w
dziecku tę potencjalność transcendencji i uczestnictwa w życiu Boga oraz w Jego mistycznym Ciele z człowiekiem. Jest to faza formowania zalążka wiary w dziecku poprzez pieszczoty i cielesność,
zwłaszcza matki, które to otwierają na relacje międzyludzkie. Kolejno w drugiej fazie rozwinięcia – dziecko ma odczytać obecność
Boga w otaczającym go świecie. To w jaki sposób rodzice będą
mówić o Bogu, jak z Nim żyć, jakich praktyk uczyć, taki też obraz
Boga dziecko będzie przyswajało. Rola rodziców jest niewymowna
w przekazywaniu wiary na tym etapie. Zwłaszcza rola ojca, jak
pokazuje psychologia. Od tego, czy wzbudzi on w dziecku poczucie bezpieczeństwa, czy będzie obecny, tak będzie się kształtował w
nowym stworzeniu obraz Boga: łagodnego, godnego zaufania,
obecnego, odpowiadającego na jego potrzeby lub też ukształtuje się
obraz Boga: surowego, któremu nie warto ufać, który jest nieobecny i niezainteresowany ludzkim losem. Rolą matki jest dalsze
otwieranie dziecka na świat ludzi i relacji. Jeśli prawidłowo rozwinie ona relacyjność dziecka, będzie ono zdolne do uczestnictwa w
życiu innych i w życiu samego Boga. W tym okresie jeśli rodzice
pokarzą swoim codziennym życiem, co to znaczy służba, miłość,
ofiarność, dziecko będzie wzrastało w dojrzałości i świętości,
otwarte na Transcendencję. Będzie dojrzewało do kolejnego etapu
21
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U. Tokarska, Wychowanie religijne w rodzinie. „Wychowawca”(2016) 3, s. 15.

formowania się w nim religijności, fazy trzeciej - dopełnienia, gdzie
młody człowiek potrafi już dojrzale, świadomie spotkać się z Bogiem. Czyni to dzięki wcześniejszym fazom, przez które prowadzili
go rodzice i niejako ułatwiali to spotkanie, bądź też nie. Tak uformowany człowiek na tym etapie, powinien potrafić sam wybrać
wartości religijne i podjąć decyzję o trwaniu w Kościele, bądź też
nie. Tutaj jest miejsce na uczenie się odpowiedzialnego kochania
Boga i bliźniego. To czas na głęboką formację sumienia i aktywność, która prowadzi do spotkania z Bogiem w dorosłym życiu22.
Jeśli chodzi o wychowanie religijne, według R. Jusiaka, wychowanie religijne jest „zespołem świadomie podejmowanych
czynności, które prowadzą do pogłębienia więzi łączących człowieka z Bogiem”23. Samo sformułowanie tej definicji wskazuje na
ideę wspólnotowości Boga, pokazuje to jak bardzo honoruje się w
religii chrześcijańskiej relacje i jak ich wartość jest podniesiona do
rangi wartości ontycznych. Wychowanie do religijności rozumie się
jako wychowanie do relacji osobowej z Bogiem. Można powiedzieć,
że wchodząc w relację z człowiekiem, z członkiem rodziny, zwłaszcza rodzicem, niejako przygotowujemy się do najdoskonalszej z
relacji, do więzi z Bogiem Osobowym i bytowania z Nim w wieczności. Jakoby relacje w rodzinie oraz wychowanie religijne w domu
determinują w dużej mierze religijność osoby oraz jej zdolność do
wejścia w relacje z Bogiem.
Reasumując człowiek jest bytem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Przebłysk Bożej natury przejawia się zwłaszcza
w jego wewnętrznej, zapisanej w bycie ludzkim zdolności do
uczestnictwa, gdyż na podobieństwo Boga – Trójcy Świętej, człowieka konstytuuje komunijność. Zdolność uczestnictwa, ta zapisana w nim i zaktualizowana, jest jakoby zasadniczą właściwością
Boga – Miłości. Spotkanie w relacji osobowej z Bogiem i z człowiekiem jest w obydwu przypadkach nadprzyrodzonym darem, który
niekiedy osoba ludzka nie uświadamia sobie. Aby go dostrzec należy światłymi oczami serca wpatrzyć się w kontemplację Bożego
Tamże, s. 14-15.
R. Jusiak, Samowychowanie w kulturze chrześcijańskiej. (w:) Młodzież a kultura
życia, F. W. Wawro, Wyd. KUL, Lublin, 2008, s. 49.
22
23
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oblicza, także w człowieku. Osoba otwierając się na człowieka,
szczególnie na tego z najbliższego otoczenia, otwiera się również i
na Boga. Komunia z człowiekiem ma wymiar ontyczny. Przygotowuje osobę ludzką do najdoskonalszej relacji z Absolutem w przyszłości. Czyni to poprzez spontaniczne, ale i ofiarne uczestnictwo w
bycie osobowym drugiej osoby. W rozwoju relacji z Bogiem,
zwłaszcza w rodzinie, warto by uważać, by nie pomieszać kolejności realizacji przykazania miłości, po to, aby religijność kształtowała
się prawidłowo. Należy najpierw wzrastać w miłości do Boga, później w miłości do bliźniego. Na ten temat mówią nie tylko tacy filozofowie jak o. Krąpiec lecz jest to wielowieczna prawda Ewangelii.
To rodzina jest szkołą miłości i miejscem bliskiego doświadczania
Boga. Tutaj człowiek przez relacje osobowe i wychowanie religijne
wzrasta w wierze. Współczesny atak na rodzinę i małżeństwo nie
jest przypadkowy. Szatan zdaje sobie sprawę, że wspólnota rodzinna jest obrazem Trójcy Świętej na ziemi. Podejmuje on działania, by owe ziemskie obrazy Boże zniszczyć i unicestwić. Wspólnota chrześcijan, zwłaszcza chrześcijańskich rodzin, powinna uświadomić sobie ten fakt i zdecydowanie stawać w obronie wspólnotowości rodzinnej, aby chronić obraz Boga w świecie. Można to
uczynić najpierw zaczynając od siebie, chroniąc obraz Boży w sobie
samym, a kolejno dopiero starać się malować go w innych.
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Katarzyna Księżopolska

Rodzina jako mikroświat człowieka – o roli i funkcjach rodziny
na różnych etapach życia jednostki
Wprowadzenie
Bez względu na wiek i etap życia, rodzina stanowi najważniejszy punkt odniesienia oraz daje gwarancję bezpieczeństwa,
opieki i akceptacji. Uważana jest za jedyną instytucję zdolną do
kompleksowego wypełnienia deficytów, z którymi jednostka zetknie się w toku własnego życia. Rodzina ma ogromny wpływ na
rozwój psychiczny, fizyczny i emocjonalny człowieka, jeszcze zanim przyjdzie on na świat. Także i wartości oraz zachowania wynoszone z domu przekładają się na późniejsze wybory, decyzje życiowe oraz obrany styl życia. Stąd za tak kluczowy uważa się okres
dzieciństwa i panujące w rodzinie relacje. Chociaż człowiek dojrzewa i ma różne potrzeby, każdemu etapowi życia towarzyszą
relacje rodzinne. Mogą być one dobre lub złe, ale każdorazowo
kształtują jednostkę, wpływając na to, kim jest. Co więcej, pomimo
tego, że potrzeby artykułowane w kierunku rodziny wyglądają inaczej w różnych momentach, to są tak samo ważne bez względu na
etap, na którym znajduje się człowiek.
Patrząc z perspektywy historycznej, rodzina od zawsze stanowiła podstawę społeczeństwa i była traktowana jako najważniejsza i
najbardziej pierwotna z instytucji. Poprzez pokrewieństwo, a także
więzi emocjonalne, ekonomiczne i kulturowe rodzina budziła w jej
członkach poczucie przynależności, tożsamości oraz zapewniała bezpieczeństwo. O roli rodziny w kwestiach takich jak opieka, kompensacja, wsparcie i zaspokajanie najważniejszych potrzeb świadczy fakt,
że dotychczas nie stworzono żadnych wystarczająco skutecznych
podmiotów zastępczych, a te już powstałe, nawet w warunkach
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optymalnych, ograniczają swe działania do funkcji interwencyjnych,
naprawczych, bądź kompensacyjnych1.
Innymi słowy, rodzina zawsze była i jest nadal kluczową instytucją w kształtowaniu postaw dziecka, wpływając także na to,
jak w przyszłości poradzi ono sobie w relacjach poza kręgiem rodzinnym. Decyduje o spojrzeniu dziecka na otaczającą rzeczywistość, określa formowanie się sądów o świecie, powoduje powstawanie różnego rodzaju wyobrażeń, które dziecko chciałoby osiągnąć w swoim późniejszym życiu2. Dodatkowo, już we wstępie
warto podkreślić, że rola rodziny sprowadza się także do oferowania wsparcia w trudnych momentach życia jednostki – jak choroba
albo zmiana pełnionych ról społecznych (np. w przypadku wejścia
w wiek senioralny i niepodejmowania praktykowanych dotąd aktywności zawodowych i pozazawodowych jak przejście na emeryturę czy przejęcie opieki nad wnukami).
W kręgu ustaleń definicyjnych – pojęcie, role i funkcje rodziny
Bazując na opracowaniach literaturowych, można przywołać
wiele definicji rodziny. Przede wszystkim, cytując pozycję napisaną
przed ponad trzydziestoma latami, lecz nadal aktualną, należy
stwierdzić, że rodzina jest grupą naturalną opartą na związkach krwi,
małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o charakterze wspólnoty3. Z kolei
Wall stwierdza, że rodzina jest pierwszym i dlatego pod wieloma
względami najbardziej kształtującym rozwój dziecka środowiskiem. Rodzina może wiele osiągnąć w zakresie wychowania dziecka lub wiele zaprzepaścić4. J. Bradshaw wymienia następujące cechy rodziny:
• jest jednostką zabezpieczającą rozwój i wzrastanie każdego
człowieka, włączając także rodziców,

E. Trafiałek., Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się [w:] Szukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.), Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 152.
2 B. Sack., M. Syrnyk., Rodzina w wyobrażeniach współczesnych nastolatków, Edukacyjne dyskursy, http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/rodzina.htm
[dostęp: 2.06.2016].
3 Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980, s.7.
4 Wall D., Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, Warszawa 1986, s. 3.
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• jest glebą, która zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich
członków. Potrzeby te obejmują znalezienie równowagi pomiędzy
autonomią i zależnością oraz nauką zachowań społecznych i
seksualnych,
• jest miejscem, gdzie rozwija się poczucie własnego ja,
• jest jednostką socjalizacji i ma decydujące znaczenie dla
przetrwania społeczeństwa5.
Dodatkowo, podejmując próbę spojrzenia na rodzinę w sposób uniwersalny można wskazać na pewne normy moralne i pewne podstawowe zasady życia społecznego, pozwalający na uznanie
jej za mikroświat jednostki. Prowadzi to do wskazania kilku konstytutywnych – jak się zdaje – cech rodziny:
• Rodzina jest pierwotną i podstawową instytucją społeczną.
Powstanie wszelkich instytucji jest wtórne w stosunku do
powstania rodziny, co oznacza, że to właśnie inne instytucje, jak
np. państwo (a wraz z nim także i wszelakie zasady ładu
społecznego), zawdzięczają swój początek rodzinie, nie odwrotnie.
• Rodzina stanowi uniwersalną formę życia w wymiarze
całej ludzkości. Oznacza to, że nie istniały w przeszłości, jak
również nie istnieją obecnie społeczeństwa, w których nie
występuje forma organizacji życia, jaką jest rodzina. Dodatkowo,
społeczeństwa pierwotne kierują się pewnymi wartościami i
przestrzegają norm oraz zasad np. w zakresie wymiany dóbr czy
zawierania związków międzyludzkich (np. unikanie kazirodztwa
poprzez zawieranie małżeństw z członkami innych plemion).
• Rodzina stanowi fundament, warunek i wzorzec
społecznego ładu oraz wspólnotę (jedność) sui generis leżącą u
podstaw rozwoju kultury w ogóle.
• Rodzina w zależności od społeczeństwa, w którym
występuje posiada różne formy, różny zakres i kształt, ale stanowi
zawsze swoistą całość, swoistą jedność o wyraźnie określonych
cechach, które decydują o jej wewnętrznej spoistości i odrębności.
Ta wspólnotowa jedność rodzinna obejmuje biologiczne,
psychiczne, kulturowe i społeczne aspekty życia. Innymi słowy, jest
to wspólnota, w której przychodzi się na świat, buduje własną
5

J. Bradshaw., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994, s. 18.
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tożsamość oraz kształtuje podmiotowość. Wynika to z faktu, że
biologiczne rodzicielstwo musi zostać dopełnione rodzicielstwem
duchowym, kulturowym, społecznym i materialnym. Dlatego w tej
właśnie wspólnocie emocjonalne zaangażowanie na ogół dominuje
nad formalnie pojętym obowiązkiem, a poświęcenie nad
używaniem. Relacje w rodzinie opierają się przede wszystkim nie
na tym, co poszczególni jej członkowie posiadają, lecz na tym,
czym i kim są dla siebie wzajemnie. Bez tworzenia takiej wspólnoty
rodzina byłaby tylko zbiorem fizycznie podobnych jednostek, nie
zaś społeczną i podmiotową jednością.
• Role pełnione przez członków rodziny nie są zamienne.
Kolejną uniwersalną cechą rodziny, dopełniającą rozumienie jej w
kategoriach wspólnoty i jedności, jest jej wyraźnie określona
struktura i wewnętrzne relacje w zakresach: małżeństwo, rodzice,
dzieci, krewni. Poszczególne role w rodzinie z natury swojej są
niezamienne. Niemożliwe jest dla danego członka rodziny
występowanie w obrębie rodzinnej wspólnoty raz w takiej, raz w
innej roli. Mąż pozostaje mężem, ojciec ojcem, matka matką,
potomstwo potomstwem itp.6
Definicji rodziny jest naprawdę wiele. To, co je łączy to na ogół
podkreślanie istoty rodziny w procesie wychowywania dziecka. Warto jednak wspomnieć, że obecnie doświadcza się swoistego kryzysu
rodziny, wziąwszy pod uwagę rozluźnienie więzi rodzinnych, patologie. Z tego też względu redefiniowane są pewne koncepcje, których
celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzina na nowo wypełniałaby stawiane przed nią zadania. W dzisiejszych czasach istnieje
pewien rozdźwięk między wartościami rodzinnymi a samorealizacji i
życiem zawodowym, w związku z czym postuluje się wrażanie rozwiązań, które umożliwiłyby łączenie życia prywatnego i zawodowego (work and life balance) bez szkody dla dzieci, których wychowaniem
coraz rzadziej zajmują się rodzice. Niewiele jest również dzisiaj tzw.
rodzin wielopokoleniowych, w których rolę wychowawczą pełnili
zazwyczaj dziadkowie – rodzice zaś mogli ze spokojem wypełniać
profesjonalne obowiązki.
Por. Socjalizacyjna rola rodziny, Nauki Społeczne, http://www.naukispoleczne.info/socjalizacyjna-rola-rodziny [data dostępu: 29.05.2016].
6
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Rodzina jako system
Mówienie o rodzinie w kategorii jedności i wspólnoty oraz
wskazanie na zachodzące między jej członkami relacje pociąga za
sobą możliwość pojmowania rodziny w kategorii systemu. Takie
ujecie jest relatywnie nowe i bazuje na stwierdzeniu, iż każda osoba
będąca członkiem rodziny jest komponentem systemu.
Koncepcję systemową charakteryzują trzy pojęcia: całościowość, cyrkularność i ekwifinalizm7. Rodzina stanowi tu zatem całość, czyli integralną strukturę, która nie jest zwyczajną sumą elementów składowych, ale pomiędzy owymi komponentami zachodzą rozmaite relacje, dlatego też poznanie poszczególnych członków rodziny nie daje gwarancji poznania całościowo danego systemu rodzinnego. Z kolei we wzajemnych relacjach występuje
sprzężenie zwrotne (negatywnych — w systemach zamkniętych,
czyli niezmiennych i pozytywnych w systemach otwartych, czyli
elastycznych i rozwijających się)8. Powoduje to, że choć każda osoba włączona do danego systemu rodzinnego stanowi oddzielny
byt, to jest przy tym nosicielem cech całego systemu (inaczej mówiąc, elementy systemu mają część wspólną).
Fakt, iż pomiędzy jednostkami w systemie rodzinnym istnieją
sprzężenia zwrotne, prowadzi też do tego, że zmiana w jednym z
elementów pociąga za sobą zmiany w całości funkcjonowania systemu rodzinnego, co ma charakter cyrkularny (proces kołowy, bez
widocznie zaznaczonego początku i końca), a więc zachowania poszczególnych członków systemu wzmacniają się wzajemnie (nie
daje się wobec tego ustalić, które zachowanie jest przyczyną, a które skutkiem), co daje efekt samonapędzających się cykli.
Co więcej, każdy system jest ograniczony, przez co rozumie
się, że posiada on granice, które mogą być mniej lub bardziej przepuszczalne9. W sprawnie funkcjonujących i spełniających swe
funkcje rodzinach granice te są jasno określone, choć elastyczne,

7 E.Wysocka., Rodzina w doświadczeniach i wyobrażeniach młodzieży – konstruowane role rodzicielskie i postrzegane obowiązki rodziców wobec dzieci [w:] Pedagogika, Tom XIV/2005, s. 15.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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natomiast w rodzinach dysfunkcyjnych mogą być zbyt rozmyte (co
sprawia, że system staje się zbyt otwarty) lub zbyt nieprzepuszczalne, sztywne, co powoduje izolację rodziny (system zamknięty).
Prawidłowo funkcjonujący system cechuje otwartość, elastyczność i niepowtarzalność, co warunkuje możliwość rozwoju
każdego członka rodziny, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych
oraz zachowanie równowagi pomiędzy autonomią i zależnością10.
W tym rozumieniu ekwifinalizm to stan końcowy systemu, który
może zostać osiągnięty różnymi drogami przy różnych warunkach
początkowych – chodzi o to, aby system rodzinny działał sprawnie.
Omówione w ramach tej części artykułu systemowe ujęcie rodziny pozwala patrzeć na rodzinę jako całość i tłumaczyć ewentualne dysfunkcje występujące w rodzinie – stąd zaburzenia w funkcjonowania jednego z jej członków stanowią przejaw nieprawidłowego funkcjonowania całego systemu. Idąc zaś dalej – patologia
kolejnych rodzin tworzących system może być natomiast postrzegana jako objaw patologii społeczeństwa jako całości.
Socjalizacja i zaspokajanie potrzeb – rola rodziny w życiu
dziecka
Największy wpływ na zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju ma jego najbliższe otoczenie, przede wszystkim
rodzina. Matka, ojciec i inni członkowie rodziny troszczą się o nie
często jeszcze przed narodzinami11.
W dobrze funkcjonującej rodzinie rodzice pragną, aby rozwój
ich dzieci przebiegał harmonijnie, a dzieci bez problemów osiągały
kolejne umiejętności. Jednym z pojęć używanych w odniesieniu do
roli rodziny w życiu dziecka jest pojęcie socjalizacji, potocznie rozumianego jako wprowadzanie go w świat i zapoznawanie z wartościami i normami podzielanymi przez ogół.
Na gruncie literatury pojęcie socjalizacji pojawia się na ogół w
dwóch znaczeniach szerszym oraz węższym. W węższym rozuIbidem.
B.Sack., M. Syrnyk., Rodzina w wyobrażeniach współczesnych nastolatków, Edukacyjne dyskursy, http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/rodzina.htm
[dostęp: 2.06.2016].
10
11
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mieniu pojęcie to odnosi się do wczesnych lat życia jednostki (okresu dzieciństwa i wczesnej młodości), gdy dziecko jest wdrażane do
życia społecznego, kiedy to przyswaja sobie akceptowane przez
otoczenie społeczne sposoby zachowania, w wyniku czego staje się
„istotą społeczną”. Natomiast w szerszym znaczeniu, socjalizacja
pojmowana jest jako całokształt wzajemnych oddziaływań jednostki i jej
środowiska społeczno-kulturowego, trwających przez całe jej życie i obejmujących zarówno przyswajanie sobie wymogów tego środowiska i przystosowywanie się do ich, jak i przekształcanie go w wyniku własnych działań. Szeroko rozumiane pojęcie socjalizacji obejmuje między innymi
pojęcie akulturacji, czyli przekazywania dziedzictwa kulturowego
zbiorowości z pokolenia na pokolenie, a także proces wychowania,
czyli intencjonalnego kształtowania osobowości12
Mówiąc zaś o samej rodzinie, stanowi ona grupę pierwotną,
pierwszą grupę odniesienia, zaznajamia dziecko z osobami znaczącymi (w tym z tzw. znaczącymi innymi), stąd sposób jej oddziaływania ma dwojaki charakter: zarówno kulturowy (przez który rozumie się przekazywanie wartości i norm kulturowych), jak i psychologiczny (polegający na kształtowaniu dyspozycji psychicznych
i społecznych, przebiegający w procesach socjalizacji i wychowania). Innymi słowy, rodzina stanowi środowisko wychowawczosocjalizacyjne13. Warto przy tym podkreślić, że jednostka nigdy nie
jest w stanie do końca pozbyć się doświadczeń wyniesionych z życia rodzinnego, gdyż zostają one wpisane w naturę dziecka, które
w przyszłości może je powielić, nawet w sposób nieświadomy.
John Bradshaw wskazuje na pewien mechanizm, który jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Twierdzi m.in., iż reguły wychowywania dzieci są najbardziej uświęcone ze wszystkich zasad,
gdyż obcując z kulturą ma się do czynienia z podwójną ich legalizacją – poprzez system religijny i system szkolny, co determinuje
konieczność bezwarunkowego posłuszeństwa i brak możliwości
A. Przygoda., Mechanizmy socjalizacji w rodzinie [w:] Cudak H. (red.), Pedagogika Rodziny, Nr 1(1)/2011, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2011, s. 110.
13 E. Wysocka., Rodzina w doświadczeniach i wyobrażeniach młodzieży –
konstruowane role rodzicielskie i postrzegane obowiązki rodziców wobec dzieci [w:]
Pedagogika, t. XIV/2005, s. 14.
12
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ich kwestionowania14. Poza tym, dziecko w pierwszych latach swego życia tak naprawdę nie ma odpowiednich kompetencji i wiedzy,
aby takim regułom się przeciwstawić, zaś sam świat dziecka jest
bezpośrednim odbiciem świata jego rodziców, bo to od nich głownie czerpie wiedzę. Wśród centralnych przekonań dziecka znajduje
się to o życzliwości i nieomylności rodziców. Weryfikacja przychodzi z czasem, gdy na sile przybiorą pozarodzinne kontakty a dziecko zacznie czerpać wiedzę także z innych źródeł.
Niezaprzeczalnie jednak, dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych dzieci, tak jak żadna inna grupa społeczna
nie jest w stanie zaspokoić. Dlaczego tak się dzieje? Środowisko
rodzinne stanowi źródło miłości i akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa poprzez spójność wewnętrzną systemu i obecność osób,
na które można liczyć.
Jak już zasygnalizowano, rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym i socjalizującym. Oddziałuje ono na dziecko najdłużej i najsilniej. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie tkwią walory wychowawcze nie do zastąpienia przez
inne środowisko.
W rodzinie we wspomnianym już procesie socjalizacji dziecko
uczy się z różną intensywnością i w różnym zakresie nawiązywania kontaktów społecznych, najpierw z matką, następnie z pozostałymi członkami rodziny. Zdobywa pierwsze doświadczenia we
współżyciu i współdziałaniu z ludźmi. Rodzina kształtuje postawy,
kieruje poznawanie przez dziecko procesów przyrody i kultury,
zjawisk i faktów otaczającego świata. Dziecko stara się naśladować
zachowanie osób, z którymi jest emocjonalnie związane, przyjmuje
style bycia, sposób zachowania się i stara się postępować tak, jak
wyobraża sobie rodziców w konkretnej sytuacji15. Wynosi z rodziny to, co dobre i to, co złe, szczególnie, gdy postawy rodzicielskie
nie są właściwe16. Nieprawidłowość może wynikać albo z dystansu
Por. J. Bradshaw., Zrozumieć rodzinę, op. cit.
E. Gawlik., Znaczenie rodziny w rozwoju społecznym dzieci,
http://www.sp39sosnowiec.szkolnastrona.pl/download.php?f=znaczenierodziny-w-rozwoju-spolecznym-dzieci.doc [data dostępu: 3.06.2016].
16 Postawy rodziców wobec dzieci , http://zsnm.pl/artykuly/702-postawyrodzicow-wobec-dzieci [data dostępu 3.06.2016].
14

15
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w stosunku do dziecka, albo z nadmiernej koncentracji na nim. Postawa nadmiernie ochraniająca może powodować u dziecka opóźnienie dojrzałości społecznej, brak inicjatywy i ograniczoną samodzielność. Również nadmierne wymagania sprzyjają powstawaniu
takich cech jak: brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość i
uległość. Przy postawie odtrącającej, dziecko może wykazywać
trudności przystosowawcze, agresywność, kłótliwość i nieposłuszeństwo. Natomiast gdy rodzice wykazują postawę unikającą wobec dziecka, może być ono nieufne i konfliktowe, a także niezdolne
do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych.
Rodzina odgrywa podstawową rolę w procesie kształtowania
osobowości dziecka, głównie, dlatego, że jej wpływy i oddziaływania rozpoczynają się w okresie, gdy osobowość dziecka jest szczególnie plastyczna, a także dlatego, że w pierwszych latach jego życia rodzina jest właściwie jedyną grupą społeczną, która oddziałuje
nań w sposób bezpośredni. W związku z tym należy przyznać rację
stwierdzeniu, że to rodzina pełni niezastępowaną funkcję przez
inne grupy ludzkie i odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju społecznym dziecka.
Wsparcie u kresu życia, czyli rodzina jako odpowiedź na potrzeby seniorów
Rola rodziny nabiera szczególnego znaczenia także i dla osób
w wieku senioralnym. W powszechnej świadomości polskiego społeczeństwa stanowi ona środowisko najbardziej przyjazne seniorom17. Należy jednak zauważyć pewną zależność mówiącą o tym,
że wraz z coraz powszechniejszym występowaniem pewnych zjawisk, o których mówi się w kontekście rodziny (np. rodzina typu
2+1, powszechność związków kohabitacyjnych czy typu LAT –
Living Apart Together przekładających się na zmniejszenie jej rozmiarów, co oznacza w praktyce: mniejszą liczbę członków gospodarstw domowych i mniej pokoleń mieszkających pod jednym dachem) nabiera znaczenia problem opieki nad seniorami i zagwaranS. Grotowska., Stary człowiek i jego rodzina w niestabilnych czasach. Uwagi na
marginesie rozważań o usługach społecznych wobec rodziny [w:] Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 239, Wrocław 2011, s. 332.
17
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towania im godnej starości. Nie dotyczy to tylko związanych z coraz dłuższym życiem kwestii pielęgnacji albo pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, ale dania szansy starszym ludziom
na udział w społeczności lokalnej i chęci ich zaktywizowania.
Wśród osób wspierających seniorów na co dzień przeważają członkowie gospodarstwa domowego, które tworzone jest wspólnie z
seniorem lub najbliżsi krewni, dlatego też można sądzić, że podmioty polityki społecznej powinny się koncentrować na rodzinach
sprawujących opiekę nad starszymi osobami18.
Wiek starczy cechuje szereg trudności, które z powodzeniem
mogą zostać przezwyciężone przy odpowiednim wsparciu ze strony członków rodziny. Do najważniejszych problemów, z jakimi
borykają się ludzie w podeszłym wieku, można zaliczyć osamotnienie, problemy o charakterze zdrowotnym, obniżenie się jakości
życia związane ze zmniejszonymi dochodami czy poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na marginalizację
osób starszych jako zbiorowości, czego przykład stanowi stopniowe wykluczanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego
w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego19.
Remedium na takie lęki może stanowić wsparcie ze strony
rodziny. Nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek, jako istota
społeczna potrzebuje obecności drugiego człowieka, wzajemnej
życzliwości, dzielenia się zainteresowaniami, marzeniami, radością
ze spotkania – a to zapewnia rodzina. Nic nie zastąpi
zaangażowania i troskliwości ze strony osób najbliższych, przy
czym należy mieć na uwadze, że to na rodzinie w największym
stopniu spoczywa konieczność opieki nad seniorem. Jak wynika z
prowadzonych w ostatnich latach badań, pomimo tego, że ludzie
starsi coraz częściej żyją w jednoosobowych gospodarstwach
domowych, rodzina nadal traktowana jest przez nich w kategorii
najważniejszej grupy odniesienia, jako przedmiot szczególnego
P. Błędowski., Osoby starsze w środowisku lokalnym – lokalna polityka wobec
osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym [w:] D. Graniewska, Sytuacja
rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, IPISS,
Warszawa 2004, s. 80.
19 D. Sokołowska., Starość jako faza w życiu człowieka,
www.publikacje.edu.pl/pdf/9301.pdf [data dostępu 24.05.2016].
18
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zainteresowania, aktywności i jako niezastąpione źródło
satysfakcji20. Osoby starsze cenią sobie przede wszystkim kontakt z
dziećmi oraz wnukami, gdyż lubią czuć się potrzebne. Należy
pamiętać, że także seniorzy mają do odegrania w rodzinie ważne
funkcje, uwzględniające niesienie pomocy21. Można zatem
powiedzieć, że w rodzinie realizowane są najważniejsze potrzeby
psychiczne, a tradycyjny przekaz pokoleniowy między generacjami
gwarantuje stały transfer wzajemnych usług materialnych,
emocjonalnych oraz rzeczowych22. Ich kierunek z reguły różnicuje
się zależnie od formy i rodzaju otrzymywanego lub oferowanego
wsparcia:
• przepływ wzajemny, dwukierunkowy – prowadzenie
gospodarstw domowych i wsparcie emocjonalne;
• działanie rodziny na rzecz osoby starszej – opieka, pomoc,
wsparcie w chorobie i/lub niepełnosprawności;
• osoba starsza na rzecz rodziny – pomoc materialna, opieka
nad dziećmi i wnukami23.
Niemniej jednak, rolą współczesnego seniora powinno być aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym, towarzyskim i społecznym, w związku z czym tak ważne wydaje się dołożenie wszelkich
starań, aby osoby starsze aktywizować w jak największym stopniu,
organizując im zajęcia i czas wolny w sposób odpowiadający im
potrzebom. Ważne jest przy tym, aby całe społeczeństwo włączyło
się aktywnie w inkluzję osób starszych. Warto zauważyć, że rola
rodziny w procesie aktywizacji seniora odgrywa bardzo dużą rolę.
To właśnie członkowie rodziny pełnią kluczową funkcję w procesie
zachęcenia i przekonywania seniorów do podejmowania różnych
Por. B. Bugajska (red.), Młodość i starość. Integracja pokoleń, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
21 Z. Struzik., Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie
[w:] Mazowsze Studia Regionalne, Wyd. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, tom 13/2013, s. 116-117.
22 B. Szatur-Jaworska.,P. Błędowski., Diagnozowanie potrzeb ludzi starych [w:]
Instytucje wobec potrzeb osób starszych, Raport IRSS, IRSS, Warszawa 2010.
23 E. Trafiałek., Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się..., op. cit., s .153 oraz M. Posłuszna., Aktywność rodzinna i społeczna osób
starszych [w:] Nowiny Lekarskie tom 1, 81/2012, s. 77.
20
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aktywności i prowadzenia aktywnego trybu życia na miarę ich
własnych możliwości.
Wynika z tego, że rodzina – jak żadna inna instytucja – pozwala osobie starszej na zaspokojenie jej potrzeb, jak i na to, aby
czuła się spełniona. Z kolei wspieranie rodziny w różnych wymiarach daje człowiekowi starszemu możliwość bycia dostrzeganym
społecznie, bycia potrzebnym24. Dzieje się tak np. gdy osoby
owdowiałe zamieszkują z rodzinami swych dzieci, które korzystają
z obecności oraz pomocy babci czy dziadka, tym bardziej, że instytucje opieki nad dziećmi są słabo rozwinięte, a na wsiach praktycznie nie istnieją. Podsumowując ten wątek, rodzina, jako najbliższa
człowiekowi, powinna partycypować w zaspakajaniu potrzeb seniora. Pomoc rodzinna dla osoby w wieku senioralnym bywa niezbędna, nawet w przypadku, gdy nadchodzi moment, w którym
senior wymaga także profesjonalnej pomocy – jak się okazuje, instytucje zastępcze nigdy nie będą w stanie zastąpić rodziny i funkcji, jakie pełni ona w życiu osoby w wieku senioralnym.
Słowo końcowe
Rodzina pełniła, pełni i pełnić będzie kluczową rolę w życiu
jednostki. Będąc efektywnie działającym system, którego rolą jest
wprowadzenie i przystosowanie jej członków do życia pośród innych, wpływa na to, jak jednostka odnajdzie się w otaczającej ją
rzeczywistości. Różnorakie funkcje rodziny, począwszy od funkcji
wychowawczo-socjalizacyjnej, a na zabezpieczającej i wspierającej
kończąc, przyczyniają się do właściwej egzystencji jednostki w społeczeństwie bez względu na jej wiek. W procesie socjalizacji, miłości
do dziecka powinna towarzyszy wiedza o podstawach i prawach
rozwoju, o czynnikach, które wpływają na jego przebieg i decydują
o jego jakości. Mówiąc o rodzinie w życiu dziecka, jest ona najbardziej powszechnym środowiskiem wychowawczym. Oddziałuje na
zachowanie się wychowanka zarówno wewnątrz rodziny, jak i na
zewnątrz, na jego ustosunkowanie się do innych osób, do świata
wartości, do systemu norm i wzorów postępowania. O tym, jak
M. Sulińska., Rola rodziny w życiu seniora, http://mopr.gda.pl/433-rolarodziny-w-zyciu-seniora [data dostępu: 28.05.2016].
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ważna jest rodzina widać także na przykładzie osób w podeszłym
wieku, które niejednokrotnie decydują się na podjęcie aktywności
nie same z siebie, ale właśnie za namową rodziny.
Streszczenie
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna pełni kluczową rolę
w życiu jednostki, stanowiąc punkt odniesienia na każdym etapie życia
człowieka. Artykuł ma na celu omówienie tych funkcji rodziny, które
nabierają szczególnego znaczenia w okresie dziecięcym oraz w życiu
osoby w wieku senioralnym. Zarówno dzieci, jak i seniorzy są grupami o
szczególnych potrzebach, m.in. z tego względu, że niekiedy zdarza się, iż
tworzą je osoby poniekąd lub całkowicie niesamodzielne. Punktem wyjścia dla podejmowanych w niniejszym artykule rozważań jest pojęcie
socjalizacji (mające szczególne znaczenie w kontekście funkcji, jaką pełni
rodzina w życiu dziecka), a także aktywizacji (w odniesieniu do jakości
życia osób starszych). Pierwsza część artykułu została poświęcona objaśnieniom definicyjnym, przynosi także prezentację systemowego ujęcia
rodziny. Kolejne części odnoszą się do omówienia roli rodziny w życiu
dziecka, a także osoby w wieku senioralnym.
Słowa kluczowe: rodzina, rola rodziny, dzieciństwo, seniorzy, socjalizacja, etapy życia jednostki
Abstract
The family as a microcosm of man - the role and functions of the family at
different stages in an individual's life
The family as the basic social cell plays a key role in the life of the
individual; it can be also seen as an acting point of reference at every
stage of human life. Article aims to discuss the functions of the family
that are even more important when it comes to childhood and life of
people in senioral age. Both children and seniors are the groups with special needs, because it sometimes happens that people make them somewhat or completely reliant. The starting point of this article puts considerations is the concept of socialization (in the context of the functions
provided by the family in a child's life) and activation (with regard to the
quality of life of the elderly people). The first part of the article was devoted to definitional explanations, it also brings the presentation of family that can be treated like system. The other parts refer to the role of the
family in a child's life, as well as people in senioral age.
Keywords: family, the role of family, childhood, seniors, socialization, life stages
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Michał Solewicz

Wizerunek współczesnej rodziny w Internecie
1. Rola Internetu w życiu współczesnego człowieka
Artykuł, zatytułowany Wizerunek współczesnej rodziny w Internecie jest poświęcony bardzo ważnemu zagadnieniu jakim jest rodzina. Image, tej najmniejszej jednostki społecznej jest niezwykle
istotny – szczególnie w dobie XXI wieku, kiedy to znaczenie rodziny jest ciągle deprecjonowane przez niektóre środowiska medialne.
W artykule przedstawię ten problem ukazując dwojaki rodzaj działalności mediów w kreowaniu wizerunku współczesnej rodziny.
Przede wszystkim skupię się na zaprezentowaniu głównego aspektu, zaznaczając, iż negatywnych stron WWW na temat rodziny pojawia się znacznie więcej, niż pozytywnych.
Według Bogusława Dunaja Internet to „największa ogólnoświatowa sieć komputerowa”1. W Wielkim słowniku języka polskiego
możemy znaleźć podobne wyjaśnienietego terminu, a mianowicie:
„Internet - ogólnoświatowa sieć informatyczna, składająca sięz wielu połączonych ze sobą komputerów”2. Natomiast w Słowniku pojęć
internetowo-reklamowych definicja brzmi następująco: „Internet –
ogólnoświatowa sieć komputerowa, której funkcjonowanie oparte
jest o protokołyTCP oraz IP”3.Jest to już specjalistyczne wyjaśnienie
terminu, które zawiera dodatkowe wiadomości na temat Internetu.
W artykule hasłowym znajdują się ponadto informacje, w jaki sposób możliwe jest podłączenie do Internetu. Słownik pojęć internetowo-reklamowych objaśnia, że:
Dostęp do Internetu możliwy jest za pomocą różnych sposobów podłączenia:
Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 190.
Oficjalna strona internetowa Wielkiego słownika języka polskiego
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=33275&id_znaczenia=4831091&l=10&ind=0 (dostęp 10.05.2016).
3 Oficjalna strona internetowa firmy intensys
https://slownik.intensys.pl/definicja/34/internet/ (dostęp 10.06.2016).
1
2
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• łącze stałe w technologii DSL/ADSL (jak np. Neostrada TP, Internet DSL lub adekwatne usługi innych operatorów),
• połączenie przez sieć telewizji kablowej i tzw. "modem kablowy",
• łącze bezprzewodowe (np. przez sieć telefonii komórkowej w standardzie GPRS lub UMTS),
• coraz rzadziej spotykane połączenie "wydzwaniane" (tzw. dial-up)
przy pomocy modemu i linii telefonicznej4.
Biorąc pod uwagę definicje terminu Internet, oraz nasze własne doświadczenie związane z tym środkiem przekazu, bardzo łatwo dostrzec, że jest on ogólnoświatowy i dostępny niemal dla
każdego. Większość młodych ludzi dostęp do Internetu ma nie tylko w domu, gdy korzysta z komputera, czy laptopa, ale również
wszędzie tam, gdziekolwiek się znajduje. Każdy może bowiem korzystać z Internetu dostępnego na smartfonach, czy tabletach.
Rola, jaką spełnia Internet w życiu jednostki i społeczeństwa,
jest ogromna i stale wzrasta. Przedstawiane w Internecie artykuły,
teksty, czy komentarze w coraz większym stopniu wpływają na
opinię społeczną. Dla niektórych ludzi informacje podane w Internecie są jedynym źródłem wiedzy, bowiem ten środek przekazu
jest „całym światem” współczesnego człowieka5.
Internetowe środki przekazu, początkowo mało istotny dodatek do tradycyjnych mass mediów, w połowie pierwszej dekady
XXI wieku uzyskały status równorzędnego partnera, natomiast już
na początku drugiej dekady XXI wieku ich rozwój znacznie je wyprzedził. Internet stworzył media totalne, które osaczają nas w
przestrzeni. Przewijają się na wyświetlaczachw tramwajach, busachi autobusach, błyskają na lotniskach, w hotelach i przy sklepowych kasach, wypełniają ekrany podłączonych do sieci telewizorów, oraz wibrują w smartfonach i tabletach. O naszą uwagę media

4 Oficjalna strona internetowa firmy intensys
https://slownik.intensys.pl/definicja/34/internet/ (dostęp 10.06.2016).
5 A. Lepa,Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?conte
nt.105 (dostęp 07.05.2016).
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totalne walczą wszystkimi środkami naraz: tekstem, dźwiękiem,
obrazem i animacją6.
Internet, w dużej mierze dzięki dziennikarstwu internetowemu wpływa swoimi treściami na rzeszę ludzi. Są to szczególnie
młodzi odbiorcy, którzy wolą korzystać z tego łatwo dostępnego
źródła informacji. Wystarczy bowiem wpisać w wyszukiwarkę,
tego czego się akurat potrzebuje i natychmiast otwiera się mnóstwo
podstron z wynikami poszukiwanego zagadnienia. Bez zmiany
miejsca, nie wstając nawet z kanapy, czy sofy każdy może mieć
wszystkie potrzebne informacje z całego świata.
Marek Jeleśniańskipisze, że dziennikarstwo internetowe to:
Przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem
internetu (a zwłaszcza portali, wortali, blogów, newsletterów, kanałów
RSS itp.) do szerokiego grona odbiorców. Mianem dziennikarza internetowego nie można określić kogoś, kto uczestniczy w rozmowach na czacie,
czy też zamieszcza w internecie ogłoszenia lub oferty w serwisach aukcyjnych, a także pracowników innych mediów, których dzieła trafiają na łamy
stron internetowych. Istotne jest bowiem, aby przekaz ten:
1. miał charakter informacyjny,
2. był gatunkowo zbliżony do komunikatów medialnych (tożsamych
dla mediów tradycyjnych, a także tych związanych jedynie z internetem),
3. był przygotowany z zamiarem publikacji przede wszystkim w internecie,
4. oraz przez określony czas był dostępny w internecie (po jego
upływie może trafić do archiwum)7.
Marek Jeleśniański pisze, że definicja dziennikarstwa internetowego jest bardzo szerokai jego zdaniem, w obrębie tegoż dziennikarstwa można by wyróżnić dwa typy: dziennikarstwo profesjonalne, oraz amatorskie8.
Oficjalna strona internetowa wydawnictwo poltext
http://www.poltext.pl/b1228-Media-i-dziennikarstwo-internetowe.htm(dostęp
07.05.2016).
7 M. Jeleśniański, Definicja dziennikarstwa internetowego - finał, 2008, (online)
WWW:
http://eredaktor.pl/teoria/definicja-dziennikarstwa-internetowegofinal/(dostęp 07.05.2016).
8 Ibidem.
6
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Internet jest swego rodzaju platformą, gdzie każdy może znaleźć interesujące go informacje lub wiadomości, i każdy też może
zamiesić swoje teksty, artykuły, opinie wyrażające jego subiektywną ocenę. Dlatego też, owe medium totalne jest tak popularne
wśród społeczeństwa i staje się, albo już się stało częścią życia, bez
której człowiek już by sobie nie poradził w dzisiejszych czasach.
Obecnie, w XXI wieku, to właśnie Internet wywiera decydujący wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Media totalne kreują
polityków, wpływają decydująco na strategię, oraz popularność
danych ugrupowań rządzących, tworzą bądź niszczą bohaterów
społecznych, kształtują opinię publiczną na wszystkich dostępnych
płaszczyznach życia i funkcjonowania człowieka. Dla człowieka
najważniejszym elementem życiajest rodzina, która bardzo dużo
miejsca zajmuje na różnorodnych stronach WWW.W związku z
tym można mówić o obrazie rodziny, kreowanym za pośrednictwemmass mediów. W swoim artykule będę poszukiwał odpowiedzi na pytanie, jaki jest obraz współczesnej rodziny w mediach, a
szczególnie wInternecie.
2. Obraz rodziny w mediach
Rodzina jest najważniejszą wspólnotą dla każdego człowieka,
bo jest zarówno najbliższą grupą, w której dziecko wzrasta od najmłodszych lat, jak i instytucją, w której każdy pełni jakąś rolę i
funkcję. Rodzina jest podstawową jednostką społeczną wynikającą
z przepisów prawa. Rodzina jest odrębną jednostką, ponieważ
każda jest inna i tworzy swoją własną historię, która ją spaja i jednoczy. Tworzą ją najczęściej dwie osoby, kobieta i mężczyzna, oraz
dziecko lub dzieci. Członków rodziny łączą nie tylko więzy krwi z
ich przodkami, ale również wspólne pasje, czy hobby9.
Rodzina jako najmniejsza jednostka społeczeństwa pełni wiele
bardzo ważnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja opiekuńcza, która
polega na tym, że rodzina troszczy się nawzajem o siebie. Dobro
najbliższych jest priorytetem. Wszystko, co robimy dla członków
rodziny, robimy z miłości. W zakres funkcji opiekuńczej wliczamy
Oficjalna strona internetowa cellulit24, 2011, http://cellulit24.pl/ (dostęp
09.06.2016).
9
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również zobowiązania materialne na rzecz zapewnienia najbliższym godziwych warunków życia. Funkcja emocjonalna jest następną funkcją, którą pełni rodzina. Zaspokaja ona potrzeby emocjonalne członków rodziny, którzy mogą liczyć na siebie w trudnych chwilach. Prawdziwa rodzina potrafi wspierać, pocieszać i
pomagać osobie, która boryka się z problemami. Rodzina jest zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujemy, czy jesteśmy smutni i chcemy
się wyżalić, czy jesteśmy szczęśliwi i tą radością chcemy podzielić
się z resztą członków najbliższych nam osób – zawsze.Owa funkcja
jest istotna z tego powodu, że to dzięki niej utrzymują się dobre
relacje wśród członków rodziny. Ich kontakty są ciepłe, a przez to
bliskie, co ułatwia im funkcjonowanie w świecie. Kolejną funkcją
jest funkcja edukacyjna. To w domu dziecko uczy się pierwszych
nawyków zachowań, naśladuje rodziców, przez co uczy się kultury
i socjalizacji.Rodzina to pierwszy stopień edukacyjny dla małoletnich podopiecznych. Ostatnią funkcją jest kształcenie twórcze. Polega ono na kształceniu, budowaniu zainteresowań członków rodziny, oraz doskonaleniu umiejętności. Tę funkcję najczęściej pełnią
rodzice10.
Trzeba podkreślić, że zarówno w prawie rodzinnym, jak i kościelnym to właśnie rodzina stanowi najważniejszą jednostkę. Kościół uważa rodzinę za świętość, której nie można niszczyć. Trzeba
o nią nieustannie walczyći zabiegać i to, aby była silna i trwała.
Każda rodzinna powinna trzymać się razem, dbaćo relację, dzięki
którym członkowie będą się czuli kochani, bezpieczni, oraz spełnieni. Wszystkie, nawet najdrobniejsze problemy rodzinne powinny być całkowicie wyjaśnianei na bieżąco likwidowane lub ograniczane do minimum. Wszystko po to, aby członkowie mogli czuć się
pewnie i spokojnie w swym domu rodzinnym, który powinien być
ostoją dla człowieka11.
Dom rodzinny powinien być miejscem dla każdego, gdzie
zawsze będzie można wracać, czy to w sensie fizycznym, czy meta10 Oficjalna strona internetowa cellulit24, 2011,
http://cellulit24.pl/podstawowe-funkcje-rodziny.php (dostęp 10.06.2016).
11 Oficjalna strona internetowa cellulit24, 2011, http://cellulit24.pl/ (dostęp
09.06.2016).
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fizycznym. Dlatego też, dom powinien być miejscem radosnym i
szczęśliwym. Dom według DorotheiForstner jest:
Mocną, trwałą budowlą, mieszkaniem albo miejscem gromadzenia się
ludzi osiadłych. Pojęcia domu używa się także w sensie przenośnym na określenie wszystkiego, co się w domu znajduje, jego mieszkańców, rodziny i pokolenia (…), a następnie na określenie ciała jako mieszkania duszy (…), świętej gminy Kościoła (…) i nieba, wiecznego domu świętych, ponieważ Zbawiciel powiedział: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14.2)12.
Dom jest skarbnicą, ostoją, i szczególnym miejscem w naszej
pamięci.We wspomnieniach gniazdo rodzinnebardzo często uważane za wręcz idylliczne siedlisko. To z domem rodzinnym wiąże
się tak wiele symboli, ponieważ jest on najmniejszą ojczyzną dla
każdegoz nas. Jerzy Cieślikowski13 pisze, że ojczyzną dzieciństwa
są najbliższe okolice znajdujące się wokół domu, czyli ogród, łąki,
rzeka itd. Tam człowiek spędza najpiękniejsze chwile swego życia i
po latach chętnie do nich wraca, czy to fizycznie, czy duchowo.
Wydana przez Stolicę Apostolską Instrukcja duszpasterska
Aetatisnovae14 stwierdza jasno i na temat, że „Środki przekazu potrafią zarówno umacniać, jak i niszczyć tradycyjne wartości w sferze religii, kultury i rodziny” (AN 4). Tę dwojakiego rodzaju działalność mass medióww stosunku do rodziny i sfery z nią związanej, widać w Polsce bardzo wyraźnie.
Ks. Adam Lepa autor artykułu Współczesny obraz rodziny w
mass mediach15 pisze, że analiza prasy oraz programów telewizyjnych i radiowych pozwoliła mu stwierdzić, iż prawdziwy obraz
rodziny ukazywany jest zasadniczo w trzech grupach mediów:
- w mediach o opcji prawicowej,
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 367.
13 J. Cieślikowski, Ojczyzna najbliższa czyli o czasoprzestrzeni dzieciństwa, [w:] O literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. H. Skrobiszewskiej, Warszawa 1975, s. 37-40.
14 A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.1
05 (dostęp 07.05.2016).
15 A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.1
05 (dostęp 07.05.2016).
12
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- w niektórych programach publicznej telewizji i radia,
- w niektórych mediach komercyjnych (np. w rozgłośniach
radiowych).
W mediach tych nie tylko mówi się życzliwie o modelu rodziny katolickiej, lecz również ten model promuje się.Media te stają
w obronie świętości rodziny oraz związanych z nią wartości. Oznacza to, że pracujący w nich dziennikarze odpowiadają zdecydowanie na ataki godzące w rodzinę, które płyną z ust środowisk lewicowych i liberalnych. W tej pierwszej grupie mediów wyraźnie
eksponuje się pozytywny obraz życia w rodzinie i relacji tam panujących.Image rodziny w tej prasie jest wysoce zbliżony do obrazu
rodziny w mediach kościelnych. Odnosi się to zarówno do normatywnego wizerunku rodziny, jak i do wizerunku empirycznego.
Media te, są zazwyczaj założone i prowadzone przez katolików,
oraz współpracujące ściśle z przedstawicielami Kościoła.Natomiast,
jeśli chodzi o media komercyjne, a w szczególności radio i prasę,
pojawiają się tam od czasu do czasu treści, które ukazują zgodnie z
prawdą wizerunek rodziny.Obiektywnie też prezentują doktrynę
Kościoła katolickiego na temat najmniejszej, ale za to najważniejszej
jednostki społecznej. Niestetyw tych mediach są również publikowane pewne treści, które kształtują w czytelnikach nieprawdziwy
wizerunek rodziny. Ks. Adam Lepa dowodzi, że fałszywy obraz
rodziny kładzie się cieniem na tę „instytucję” wzbudzając wątpliwości społeczeństwa, co do słuszności lub poprawności jej chrześcijańskiej wizji.Znakomity badacz zajmujący się mass mediami pisze:
Bywa tak, że w bezpośrednim sąsiedztwie, nawet na jednej stronie w
czasopiśmie, albo w ciągu jednego dnia w programie radiowym publikowane są treści zupełnie sobie przeciwstawne w spojrzeniu na rodzinę. Sytuacja taka prowadzi do chaosu pojęć i wartości, wiedzie bowiem do wniosku, że na przykład każda wizja rodziny jest dobra i słuszna, czy każdy
system wychowania w rodzinie jest do przyjęcia16.

A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?conte
nt.105 (dostęp 07.05.2016).
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Prawdziwy wizerunek rodziny ukazywany bywa również w
niektórych programach publicznej telewizji i radia. Jednak, co jest
naprawdę smutną rzeczywistością, bardzo często wartościowe
programy na temat rodziny pokazywane są w niekorzystnym czasie oglądalności i słuchalności. Zdarza się, że te programy nadawane są około północy, lub o innej niekorzystnej porze, co sprawia, że
treści stają się dla wielu odbiorców całkowicie niedostępne. W mediach tych są oczywiście też programy, które, podobnie jak w mediach komercyjnych, ukazująskrzywiony wizerunek rodziny,„faworyzując liberalno–laicką wizję rodziny, albo postponując,
czy wręcz ośmieszając jej wizję katolicką”17.
Natomiast nośnikami całkowicie zniekształconego obrazu rodziny,w Polsce są przede wszystkim następujące grupy mediów:
media komercyjne, a w szczególności prasa, telewizja i radio, oraz
publiczne radio i telewizja, film pornograficzny, a także Internet18.
3. Wizerunek współczesnej rodziny w Internecie
Zdaniem Ks. Adama Lepy19 Internet deformuje obraz współczesnej rodziny przedstawiając ją w negatywnym świetle. Mimo
pozytywnych aspektów, z których korzystamy używając stron
WWW, badacz stwierdził, iż ogólnoświatowa platforma, jaką jest
Internet przynosi więcej szkód niż pożytku. Bardzo często w tym
środku przekazu pojawiają się np. memy, czy filmiki ośmieszające
wielodzietną rodzinę lub ukazujące wierność małżeńską jako przeżytek, co szkodzi fundamentowi rodziny.
Oczywiście w Internecie nie wszystko jest złe. Można tam
znaleźć pozytywne przekazy dotyczące rodziny, może jakieś programy edukacyjne, czy artykuły, jednak są to rzeczy, tak jakby
ukryte. Użytkownik, aby znaleźć coś wartościowego musi się nieco
natrudzić przebijając się przez mnóstwo negatywnych informacji i
wiadomości. Media totalneniestety ukazujązniekształcony obraz

A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?conte
nt.105 (dostęp 07.05.2016).
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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współczesnej rodziny. Zniekształcenia pojawiają się najczęściej w
obrazie ról i postaw rodzicielskich oraz propagowaniunowego modelu rodziny.Nie ma nawet mowy o istnieniu w tej rodzinie elementu sacrum. Ks. Adam Lepa pisze, że w Internecie pokazuje się
zazwyczaj to, co najgorsze w rodzinie. Smutny i zarazem niemal
tragiczny wizerunek rodziny to po pierwsze matka - „kura domowa”, zamknięta na uroki świata i na nowoczesność. Kobieta taka z
„klapkami na oczach”, nastawiona jest przede wszystkim na prokreację, nie zdradzając żadnych głębszych aspiracji umysłowych,
czy kulturalnych.Po drugie, w tak przedstawionej rodzinie - ojciec
to najczęściej alkoholik znęcający się psychicznie i fizycznie nad
żoną. Jest on przedstawiany jako prymitywny osobnik, który nie
potrafi się stosownie zachowywać. Ponadto wykorzystuje seksualnie swoje dzieci, oraz regularnie je bije.Natomiast same dzieci, są
już z góry przeznaczone na porażkę. Pochodząc z takiej rodziny nie
mogą być „normalne”, są obciążone licznymi urazami i kompleksami, co rzutuje to w ich przyszłych życiu. Wizerunek tych dzieci
jest niezwykle przerysowany. Nie ma w nich nic wartościowego,
naprawdę nic. Stale stwarzają trudności wychowawcze, nieustannie uciekają się do kradzieży i zdradzają ogromne zachowania antyspołeczne. Media totalne chcąw ten sposób wywołać wrażenie, że
tzw. przeciętna rodzina jest zawsze dotknięta jakimiś dewiacjami –
psychicznymi lub moralnymi. W takiej rodzinie nikt nie cieszy się
autorytetem – zarówno ojciec jak i matka. Autorytet jest ustawicznie niszczony przez samą rodzinę i jej zachowanie. Ks. Adam Lepa
dopatruje się, iż takie negatywne przedstawienie wizerunku rodziny chce przekonać odbiorców tych mediów, że rodzinie nie jest
potrzebny autorytet.Autor artykułu Współczesny obraz rodziny w
mass mediachwymienia, że bardzo często w obrazie rodziny, kreowanym przez Internet, występuje:
Prymitywny antyklerykalizm, który wznieca niechęć do Kościoła i
do duszpasterzy. Daje się również do zrozumienia, że zarówno chrześcijański system wartości jak i wychowanie religijne są już przestarzałe i nie
zdają egzaminu w nowoczesnym społeczeństwie.Również tradycjei zwy-
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czaje związane z życiem rodziny albo się trywializuje czy wręcz ośmiesza,
albo też pomija całkowitym milczeniem20.
Dziennikarstwo internetowe jest bardzo tolerancyjne, co często prowadzi do licznych nadużyć. W końcu dochodzi do relatywizmu moralnego w rodzinie, a nawet do permisywizmu, który
„rozgrzesza” z wielu dokonanych wcześniej błędów, które przechodzą do porządku dziennego.„Rozgrzesza” się bowiem z takich
czynów jak: zdrady małżeńskie, przeprowadzenie aborcji, czy braku odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Czasem dochodzi
nawet do takich sytuacji, gdzie mówi się nawet o propagowaniu
przez media –kultury przeciwnej życiu. W tej sytuacji bardzo łatwo
zaakceptować w rodzinie pornografię domową, czy laicki styl życia, kiedy to zaczynają istnieć „nowoczesne” atrakcje niedzielne,
np. spędzanie wolnego czasu przez całą rodzinę w supermarkecie.
Zamieszczane w Internecie filmy, artykuły, memyitp. eliminują z obrazu rodziny jakiekolwiek oznaki życia religijnego, promując
laicki, a nawet pogański styl bycia i życia.Jedną ze skutecznych
form zniekształcania imagu rodziny jest propagowanie w mediach
nowego jej modelu. Propaguje się cielesność jako główny atrybut
kobiecości, a także „wolny seks” jako przejaw wyzwolenia współczesnej kobiety, pomijając całkowicie jej intelekt.W nowej wizji rodziny przedstawianej bardzo często w Internecie nie ma miejsca na
wartości chrześcijańskie. W ich miejsce eksponuje się wartości europejskie”, czy „humanistyczne”.Najlepiej jednak wcale nie używaćterminu „wartości”. Religijność jest zepchnięta na margines, a
nawet może i jeszcze jest „czymś” gorszym. Wiara w Boga bardzo
często traktowana jest jako wstydliwy przeżytek, przeznaczony
wyłącznie dla babć i dziadków, dlatego też trzeba jak najszybciej ją
usunąć. Negatywnym zjawiskiem są poszczególnie strony internetowe poświęcone dla młodzieży, które propagują nową wizję rodziny. Na nową wizję składa sięwspółżycie seksualne już w wieku
14 lat. Najgorsze jest to, że owy proceder, za który grozi pozbawienie wolności, uważa się za zjawisko normalne. W związku z tym
A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.1
05 (dostęp 07.05.2016).
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kształtuje się seksualność odizolowaną od całości życia, nie związaną w sposób naturalny z tak pięknymi uczuciami jak: miłość, troska, opiekuńczość, oraz z tak wzniosłymi i ważnymi rolami jak:
małżeństwo, czy rodzicielstwo. Nadmiernie dużo uwagi poświęca
się kultowi ciała, a szczególnie ideałowi urody kobiecej. Pomija się
całkowicie tematy, mówiące o miłości matczynej, a wręcz przeciwnie poczęcie dziecka traktuje się jako „niepożądaną konsekwencję”.
Analizując dalej są ignorowane tak ważne sprawy jak wartości moralne, czy doskonałość duchową kobiety, skupiając się tylko na
przyziemnych sprawach. Nie propagowanie żadnych wartości,
przekłada się na promowanie antywartości, takich jak: zazdrość,
niewierność, zemsta, czy zdrada. Nowoczesny styl życia promowany przez strony dla młodzieży to również naśladowanie wybranego idola, który często nie jest wart nawet zwrócenia na niego
uwagi. Nie powinno tak być – jeśli kogoś naśladować to tylko wielkie autorytety, bo życie według prawdziwych zasad i wskazówek
jest dopiero wtedy warte starań21.
4. Podsumowanie
Podsumowując rozważania – artykuły, filmy, komentarze,
memy, czy kwejki zamieszczanew Internecie bardzo często przedstawiają zniekształcony obraz współczesnej rodziny, która jest ukazana jako destrukcyjna i patologiczna jednostka. Rodzina, która jest
przecież najważniejszą wspólnotą, ukazywana jest jako model
przestarzały i staroświecki, a promowana nowa rodzina jest bez
jakichkolwiek wartości i zasad.
Jak piszą panie Paulina Gajdziszewska-Dudek i Justyna Stańczak:
Znaczna część młodego pokolenia, wychowana w „epoce mediów”,
na podstawie medialnej rzeczywistości tworzy kompleksowy obraz siebie i
świata. Źródłem autorytetów, wiedzy i klarowania poglądów stają się media masowe, które roztaczają przed młodym pokoleniem świat nowych
wzorów i wartości, często odmiennych od modeli funkcjonujących w środowisku rodzinnym. Media stały się istotnym elementem determinującym
A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online) WWW:
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.1
05 (dostęp 07.05.2016).
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funkcjonowanie współczesnej rodziny, wywierającym wpływ na każdą z
podstawowych funkcji realizowanych w rodzinie oraz na jakość i charakter
wzajemnych interakcji pomiędzy członkami rodziny22.
Autorki artykułu Rodzina a media. O sile wpływu współczesnych
mass mediów na przekształcenia roli i funkcji rodziny piszą o smutnej
prawdzie, jaką jest uzależnienie funkcjonowania rodziny od mass
mediów. Badaczki piszą, że media stały się elementem, od którego
zależne są relacje członków rodziny. W obecnych czasach to mediom ufa się najbardziej i żyje się jak wszyscy, według tego co jest
promowane, np. w Internecie. Dlatego też, jest to duże zagrożenie
dla naszej społeczności, w dobie wolności słowa, gdzie każdy może
zamieszczać w Internecie, co i kiedy chce.
Wiek XXI, który podobno jest „erą wolności słowa” zapomina
czym to słowo jest naprawdę – w XXI wieku bardzo często słowo
nabiera wręcz nowego, fałszywego i obraźliwego znaczenia, a tworząc całość razem z obrazem i dźwiękiem w łatwiejszy sposób manipuluje ludźmi, szczególnie młodymi. Za pomocą Internetu zniekształcone treści szybko się rozprzestrzeniają i trafiają do coraz
szerszej grupy odbiorców, którzy podatni są na manipulacje.
Media totalne są platformą, gdzie człowiek może łatwo się
zagubić i wpaść w labirynt fałszu, dlatego też jest on tak niebezpieczny, szczególnie dla młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy mogą ulec złudnej rzeczywistości. Internet jest bardzo pożytecznym wynalazkiem, bez niego człowiek nie potrafiłby się już
obejść, lecz trzeba pamiętać, że nie zawsze, co tam znajdziemy jest
odpowiednie. Młodzież, która dopiero kształtuje swój światopogląd na wiele spraw jest niezwykle podatna na manipulacje, dlatego też promowanie w Internecie nowego stylu życia, nie jest dla
nich wskazane. Przedstawienie wizerunku współczesnej rodziny w
P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczak, Rodzina a media. O sile wpływu współczesnych
mass mediów na przekształcenia roli i funkcji rodziny, 2015, (online), WWW:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh5sWvkZ_NAhWJPZo
KHeQ4D9MQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.czn.uj.edu.pl%2Fmoodle%2Fpluginf
ile.php%2F139068%2Fmod_data%2Fcontent%2F4990%2F8_Gajdziszewska_Sta%252Ba%2
5CC%2588czyk_137_148.pdf&usg=AFQjCNFQF5rHZmIexyMtjtVg586BP7Vxzg (dostęp
10.06. 2016).
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negatywnym świetle jest wynikiem celowego zabiegu, który ma na
celu zniszczyć wartości, bez których człowiek nic nie znaczy. Jednak pozytywnym aspektem jest fakt, iż obraz współczesnej rodziny, mimo ciągłejdewaloryzacji jest nadal w dobrej formie.
Streszczenie
The image of contemporary family in the Internet
Artykuł, zatytułowany Wizerunek współczesnej rodziny w Internecie
został poświęcony bardzo ważnemu zagadnieniu jakim jest rodzina.
Image, tej najmniejszej jednostki społecznej jest niezwykle istotny –
szczególnie w dobie XXI wieku, kiedy to znaczenie rodziny jest ciągle
deprecjonowane przez niektóre środowiska medialne. W artykule przedstawiłem ten problem ukazując dwojaki rodzaj działalności mediów w
kreowaniu wizerunku współczesnej rodziny. Przede wszystkim skupiłem
się na zaprezentowaniu głównego aspektu, zaznaczając, iż negatywnych
stron WWW na temat rodziny pojawia się znacznie więcej, niż pozytywnych.
Słowa kluczowe: rodzina, Internet, strona WWW, media, wizerunek
Summary
The article entitled The image of contemporary family in the Internet is
sacred to very important issue which is family. Image of the smallest social unit is extremely essential – especially In the era of XXI century, when
importance of family is being still depreciated by some media. In the article I have presented this problem showing two types of media activity
in creating contemporary family image. Most of all, I focused on showing
the main aspect, emphasizing that there is much more negative WWW
pages about family than positive ones.
Key words: family, Internet, website, media, image
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Olga Smalej

Rodzina w rzeczywistości ponowoczesnej – oczekiwania wobec
małżeństwa i małżonka
Wstęp
Rodzina współczesna funkcjonuje w rzeczywistości, która
pretenduje ją do wielu przemian. Epokę, która nastała około lat 60.
XX wieku często nazywa się „erą postindustrialną”, „epoką informacji”, „epoką ponowoczesności” czy „późną nowoczesnością”.
Współcześni myśliciele ukuli różne koncepcje, aby opisać aktualny
obraz rzeczywistości.1 Cechami charakterystycznymi nowego porządku społecznego są przeobrażenia w wielu dziedzinach życia
człowieka. Do najbardziej doniosłych można zaliczyć przemiany w
sferze technologiczno-informacyjnej związane z wynalezieniem
nowych technologii i postępem w wielu dziedzinach życia. Szczególnie istotne jest tu pojawienie się i dynamiczny rozwój nowych
mediów. Fundamentalnym przemianom uległa także sfera ekonomii - powstały nowe sektory gospodarki, mamy też do czynienia z
przewagą sektora usług nad dominującym niegdyś sektorem
przemysłowym. Przemiany dotknęły także sfery kulturowej – pojawiły się nowe wartości, normy, ideologie. Zmieniła się hierarchia
wartości, która jest bazą dla odmiennego konstruowania tożsamości ludzkiej. Opisywane przeobrażenia dotknęły także obszaru społecznego aktywności człowieka. Pojawiły się nowe ruchy społeczne, mamy do czynienia z rewolucją seksualną, feministyczną, z
osłabieniem więzi społecznych i zaufania społecznego2.
Opisane w sposób ogólny przemiany są fundamentem nowej
rzeczywistości. Cechami charakterystycznymi ponowoczesności
czy też późnej nowoczesności są pluralizm kulturowy, deinstytucjonalizacja, dyferencjacja społeczna, indywidualizacja, konsume-

K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym
świecie, Nomos, Kraków 2002, s. 23.
2 Ibidem, s. 23-46.
1
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ryzm, ale także ryzyko, niepewność i dezorientacja3. Nowe warunki życia wpłynęły na pojawienie się wielu nowych stylów życia.W
zmienionym świecie przekształceniom uległy także procesy budowania i rozpadu rodziny.Rodzina z czasów modernizacji różni się
od tej z czasów ponowoczesnych. Różnice tkwią przede wszystkim
w źródłach utrzymania rodziny. Niegdyś jedynie mężczyznapodejmował pracę zarobkową, domeną kobiety natomiast było prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wychowywanie dzieci.
Kolejna różnica tkwi w aspekcie sakralności związku, dziś rodzina
bywa wspólnotą laicką. Współcześnie mamy do czynienia także ze
zmianami dotyczącymi kwestii rozpadu rodziny. Dziś spotykamy
się z coraz częstszym zakańczaniem małżeństw przez rozwód.
Niegdyś małżeństwa rozpadały się przede wszystkim w wyniku
śmierci jednego z małżonków. Postępowania rozwodowe przeprowadzane były sporadycznie, a zakończenie małżeństwa w ten
sposób wiązało się z wieloma negatywnymi konsekwencjami takimi, jak stygmatyzacja społeczna czy znaczne pogorszenie materialnych warunków życia. W epoce minionej rodzina była zdecydowanie bardziej stabilną wspólnotą. Cechą dzisiejszej rodziny jest
zwiększona mobilność. Współcześnie mamy do czynienia ze
zwiększoną mobilnością całych rodzin, ale również z mobilnością
jej poszczególnych członków w wyniku czego z rozłączaniem rodzin na jakiś czas np. w wyniku migracji zarobkowej jednego z
małżonków do innego kraju. Charakterystyczna dla rodziny czasów industrialnych była również wielopokoleniowość, dziś mamy
do czynienia z rodziną małą najczęściej składającą się z rodziców i
dwójki dzieci. Rodzina industrialna była także rodziną o dominującym jednym modelu funkcjonowania – pary małżeńskiej z dziećmi.
Dziś w przestrzeni życia społecznego obserwujemy wiele alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego coraz częściej zwanych
zróżnicowanymi formami życia rodzinnego. Wymienić można takie formy, jak między innymi małżeństwa bezdzietne, w których
partnerzy postanawiają nie mieć potomstwa, monoparentalność
czyli samotne wychowywanie dziecka lub dzieci, pary homoseksualne tworzone przez osoby tej samej płci, pary kohabitujące czyli
3
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Ibidem, s. 26.

osoby, które żyją razem bez związku małżeńskiego, czy pary nomadyczne, które tworzą związek mieszkając osobno. Coraz więcej
osób praktykuje dziś także życie w samotności czyli tzw. singielstwo, pozostając bez partnera z własnej woli lub z przymusu wynikającego z zaistniałej sytuacji życiowej, na którą nie mają wpływu4.
Ponowoczesność charakteryzuje się specyficznym sposobem
pojmowania miłości i tworzenia związków. Jak trafnie zauważa
Zygmunt Bauman opisując specyfikę ponowoczesnej miłości „Miłość, dopóki żyje, balansuje bez przerwy na krawędzi klęski”5.. Ponadto coraz częściej partnerzy ulegają pokusie poszukiwania „róży
bez kolców”, czyli partnera jeszcze lepszego – bardziej atrakcyjnego, cierpliwego, inteligentnego i opiekuńczego, niż ten, który jest
przy nas obecnie. Wymagania młodych osób wobec swoich partnerów współcześnie stały się bardzo wysokie. W sposób dosłowny
odzwierciedlają to słowa popularnej piosenki „Znów się zepsułeś i
wiem, co zrobię – zamienię Ciebie na lepszy model”6.. Młodzi ludzie tworzą związki mniej trwałe, nieustannie zagrożone możliwością rozpadu. Kohabitacja, zwiększona dostępność rozwodów i separacji sprawiają, że życie z jedną i tą samą osobą do śmierci stało
się mniej oczywiste. Na określenie charakterystycznego dla czasów
współczesnych tworzenia krótkich, opartych na przyjemności
związków ukute zostało sformułowanie „związek kieszonkowy”,
który z założenia ma być niedługi, sprawiać obojgu partnerom jak
najwięcej przyjemności i zostać zakończony w sposób szybki, prosty i bezbolesny7. Obecnie funkcjonujemy w czasach, gdzie partnerów szuka się przez Internet i często robi się to w celu dobrej zabawy i rozrywki, a nie budowania trwałej relacji.
Transformacje występujące niemal we wszystkich dziedzinach życia zmieniły również poglądy dotyczące związków w tym
też związku małżeńskiego.Niegdyś rodzina stanowiła instytucję,
której reguły funkcjonowania były jasno ustalone, dziś rodzina sta4 T. Szlendak, Socjologia Rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2011, s. 457-502.
5 Z. Bauman, Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 19.
6 Słowa piosenki Kasi Klich „Lepszy model”.
7 Z. Bauman, Razem osobno…, op. cit., s. 38.
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ła się projektem realizowanym przez jednostki według ich własnych planów i upodobań. Projektem, którego reguły stały się negocjowalne. Następuje przesunięcie uwagi ze wspólnoty na jednostkę.Jak pisze Krystyna Slany „Najsilniejszym prądem w nowoczesnym społeczeństwie staje się etyka samorealizacji i własnych
osiągnieć, dążenie do bycia autorem/autorką własnego życia oraz
kreowanie jednostkowej tożsamości”8.. W tym nowym świecie
małżeństwo jawi się jako możliwe do podjęcia ryzyko o niepewnej
przyszłości. Te zmiany w życiu małżeńsko-rodzinnym są konsekwencjami między innymi zmian na rynku pracy, zmian w systemie emerytalnym oraz przemian systemu edukacyjnego. Osoby
młode funkcjonują w nowych warunkach. Jednostka w ponowoczesności musi godzić wiele aktywności życiowych.Współczesne
społeczeństwo oferuje im wiele różnych modeli życia, które mogą
obrać, aby w łatwiejszy i bardziej dla nich odpowiedni sposób godzić życie rodzinne z życie zawodowym. Mimo ogromnych przemian w życiu człowieka polskie badania pokazują, że rodzina jest
ważna w życiu Polaków, a życie w rodzinie opartej na związku
małżeńskim nadal pozostaje najbardziej pożądaną formą funkcjonowania9. Artykuł odpowiada na pytania dotyczące tego „Jak młodzi ludzie postrzegają udany związek małżeński?”,„Jakie cechy
uznają za niezbędne u współmałżonka?”,„Co jest według młodych
dorosłych warunkiem udanego małżeństwa?” oraz „Jak postrzegana jest wartość rodziny na tle innych istotnych współcześnie aspektów życia?” W obliczu opisanych przemian pytania te wydają się
szczególnie istotne, aby na nie odpowiedzieć przeprowadzone zostało przedsięwzięcie badawcze.
Zastosowana metoda badawcza
W badaniu opisanym poniżej zastosowana została metoda ilościowa, technika ankiety audytoryjnej. Wykorzystany został celowy
dobór próby, przebadano 258 osób studiujących na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studenci samodzielnie wypełK. Slany, Alternatywne formy…, op. cit., s. 39.
O. Smalej, Rodzina jako wartość w świetle danych statystycznych, [w:] J. Zimny
(red.), Aksjologia drogą prawdy i szczęścia, KUL, Stalowa Wola 2015, s. 242-246.
8

9
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niali kwestionariusze ankiety w obecnościosoby ankietera. Kwestionariusz ankiety,skonstruowany na potrzeby badania, składał się z
pytań zasadniczych dotyczących sfery rodzinnej życia oraz pytań dotyczących cech społeczno-demograficznych studentów takich, jak
płeć, miejsce zamieszkania, religijność. Badanie zrealizowane zostało
wśród studentów nauk społecznych w kwietniu 2016 roku. Zebrane
dane przeanalizowano za pomocą programu do obróbki statystycznej
danych SPSS, a wykresy sporządzono w programie Excel.
Analiza wyników badania
W obliczu wzrastających wymagań stawianych wobec partneraoraz spadku trwałości tworzonych relacji badani zapytani zostali
o cechy partnera, które są ich zdaniem najważniejsze w związku
małżeńskim. Spośród cech takich, jak wierność, inteligencja, pracowitość, atrakcyjny wygląd, troska o rodzinę badani poproszeni
zostali o wybór ich zdaniem najistotniejszych u partnera w małżeństwie. Odpowiedzi ukazuje Wykres 1 (patrz poniżej).
Wykres 1
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Źródło: Opracowanie własne

Za cechę najważniejszą u partnera w małżeństwie badani
uznali wierność na wysokie znaczenie, której wskazało 85,3% badanych. Ważna u partnera okazała się także troska o współmałżonka i dzieci wskazana przez 67,4% studentów. Na kolejnym
miejscu znalazła się pracowitość partnera – 56,2% wskazań. Wska183

zuje to na wysokie znaczenie zaradności partnera. Młodzi ludzie
chcą mieć oparcie w osobie współmałżonka, który powinien potrafić poradzić sobie w różnych sytuacjach. Ważna dla współczesnych
młodych dorosłych jest takżeinteligencja wskazywana przez 45%
badanych osób. Mniejsze znaczenie u małżonka ma natomiast
atrakcyjny wygląd – wybrany przez 15,5% badanych osób. Co przy
obecnym wysokim zainteresowaniu wyglądem przejawiającym się
w dbaniu o odpowiedni dobór odzieży, fryzury, makijażu oraz
zwracaniu dużej uwagi na sylwetkę wydaje się dość zaskakujące.
Pytanie dotyczące preferowanych cech, które zdaniem studentów powinien posiadać ich przyszły małżonek przeanalizowane zostało z uwzględnieniem płci respondentów. Rezultaty analizy
prezentuje Wykres 2.
Wykres 2
Preferowane cechy współmałżonka a płeć badanych
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Źródło: Opracowanie własne

Okazuje się, że kobiety najczęściej skłonne były wybierać takie
cechy partnera życiowego, jak wierność – 88,7%, troska o współmałżonka – 73,8% oraz zaradność – 68,5% badanych studentek.
Zdecydowanie rzadziej respondentki skłonne były wybierać odpowiedź wskazującą na atrakcyjny wygląd jako pożądaną cechę
męża. Mężczyźni podobnie do kobiet najczęściej skłonni byli preferować cechę jaką jest wierność swoich partnerek – 82,2% badanych.
Na drugim miejscu znalazła się natomiast inteligencja jako istotna
cecha małżonki, wskazało na nią 54,8% badanych mężczyzn, na
trzecim miejscu wybierano troskę o partnera, która uzyskała 52,1%
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wskazań. Mężczyźni zdecydowanie częściej deklarowali, iż ważny
u partnerki jest dla nich atrakcyjny wygląd – 27,4% przy 10,7%
wskazań kobiet. Różnica obserwowana jest także w rozkładzie preferencji dotyczących zaradności partnera. Zdecydowanie częściej
kobiety pożądają tej cechy u mężczyzn - ponad 68%, niż mężczyźni
u kobiet jedynie około 33%.
Następnie badanym studentom zadane zostało pytanie o warunki udanego małżeństwa. Badani mogli wybrać trzy spośród zaprezentowanych im ośmiu stwierdzeń wskazujących na cechy
udanego małżeństwa. Respondentom przedstawione zostały następujące stwierdzenia: „Wierność seksualna obojga małżonków”,
„Wzajemna wierność emocjonalna”, „Wzajemny szacunek i akceptacja”, „Takie samo zdanie w kwestiach finansowych”, „Takie same
poglądy w kwestii wychowywania dzieci”, „Takie same pochodzenie społeczne”, „Satysfakcjonujące życie seksualne”, „Takie same
przekonania religijne”. Rozkład odpowiedzi na to pytanie zaprezentowany został na Wykresie 3.
Wykres 3

Źródło: Opracowanie własne

Według respondentów podstawowym warunkiem udanego
małżeństwa, na znaczenie którego wskazało 90,3% badanych osób
jest wzajemny szacunek i akceptacja małżonków. Za ważne dla
udanego związku małżeńskiego badani uznają także wzajemną
wierność emocjonalną oraz wierność seksualną obojga małżonków
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– odpowiednio po 65,1% wskazań. Na kolejnych miejscach znalazły
się „Satysfakcjonujące życie seksualne”, na które wskazało 23,3%
badanych osób oraz „Takie same poglądy w kwestii wychowywania dzieci” ważne w małżeństwie dla 20,5% pytanych studentów.
Podobieństwo partnerów w kwestii przekonań religijnych, postaw
wobec finansów oraz pochodzenia społecznego nie są według
większości badanych warunkiem udanego małżeństwa. Na te
aspekty wskazało poniżej 10% badanych respondentów – odpowiednio 9,7%, 7,8% oraz jedynie 1,6%. Odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków udanego małżeństwa również odniesione zostały do płci badanych respondentów. Na Wykresie 4 zestawiono
wskazania kobiet i mężczyzn dotyczących tego, co uważają za niezbędne dla powodzenia związku małżeńskiego.
Wykres 4
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Porównanie kobiet i mężczyzn w analizowanym aspekcie pokazało zaskakujące wyniki. Okazuje się mianowicie, że odpowiedzi kobiet i mężczyzn dotyczące warunków udanego małżeństwa są wyjątkowo zbieżne. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni za warunki udanego
małżeństwa uznają przede wszystkim wzajemny szacunek, wierność
seksualną oraz wierność emocjonalną obojga małżonków. Kobiety
nieco częściej, niż mężczyźni skłonne były wskazywać odpowiedź
mówiącą o podobnych poglądach w kwestii wychowywania dzieci –
22,6% zaznaczyło tę odpowiedź, przy 13,7% wskazań mężczyzn.
Mężczyźni nieco częściej natomiast wskazywali na podobne pochodzenie społeczne – 4,1% odpowiedzi oraz 0,6% kobiet. Jednak odpowiedź ta była ogólnie w obu grupach wybierana sporadycznie. Analizując preferencje studentów dotyczące tego, co jest dla nich ważne w
małżeństwie oraz jakie cechy najchętniej widzieliby u swoich małżonków. Interesujące wydaje się poznanie miejsca jakie zajmuje miłość i
rodzina w hierarchii wartości młodych dorosłych. Badani poproszeni
zostali o ustosunkowanie się wobec przedstawionych im siedmiu
wartości takich, jak rodzina, miłość, praca, kariera, pieniądze, wykształcenie oraz godne warunki życia. Wykres 3 prezentuje stosunek
respondentów do poszczególnych wartości.
Wykres 5

Źródło: Opracowanie własne
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Wartość jaką jest rodzina w opinii badanych osób najczęściej była wskazywana jako wartość bardzo wysoko ceniona, aż 76,8% respondentów uznało rodzinę za bardzo ważną w życiu. Bardzo ważne
w życiu studentów są także miłość – 64,7% oraz godne warunki życia
– 51,7% badanych. Pozostałe wartości rzadziej uznawane były za bardzo ważne – po około 20% wskazań. Deklaracje studentów pozwalają
wnioskować, iż najważniejsze dla nich w życiu są rodzina, miłość
oraz godne warunki życia. Wskazuje na to procent skumulowany
odpowiedzi „Bardzo ważne” oraz „Ważne”. Pozostałe wartości są
według studentów mniej istotne w życiu. Najwięcej wskazań mówiących o braku znaczenia zdobyły takie wartości, jak kariera i pieniądze.
19,6% (procent skumulowany) osób zadeklarowało, iż kariera jest dla
nich nieważna lub mało ważna, natomiast 18,5% (procent skumulowany) deklaruje nieważność lub niską ważność pieniędzy.Na podobne rezultaty wskazują badania i analizy dotyczące hierarchii wartości
Polaków. Szczęście rodzinne od lat pozostaje w Polsce najwyżej cenioną wartością, natomiast kariera i sukces oraz bogactwo nie są
szczególnie wysoko cenione10.
Podsumowanie
Na podstawie danych pochodzących ze zrealizowanego badania można stwierdzić, że dla młodych ludzi najważniejsze cechy
u przyszłego małżonka to wierność, troska o rodzinę oraz zaradność. Natomiast zdecydowanie mniejsze znaczenie ma wygląd
partnera życiowego. Według badanych studentów warunkami niezbędnymi dla udanego związku małżeńskiego są wzajemny szacunek i akceptacja oraz wierność zarówno ta emocjonalna, jak i fizyczna. Mniej istotne dla powodzenia związku małżeńskiego według respondentów są podobne pochodzenie społeczne, przekonania religijne oraz poglądy w kwestiach finansowych. Badanie pokazało również, że rodzina jest najwyżej cenioną wartością w ogólnej hierarchii wartości młodych dorosłych, na kolejnych miejscach
znajdują się miłość oraz godne warunki życia. Najmniejsze znaczenie studenci skłonni byli przypisywać karierze oraz pieniądzom.

10
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R. Boguszewski, Wartości i normy, CBOS, Warszawa 2013.

Jak wskazują dotychczas przeprowadzone badania coraz częściej w małżeństwie poszukujemy spełnienia emocjonalnego oraz
zaspokajamy potrzeby miłości i oparcia w trudnych momentach, a
coraz rzadziej postrzegamy małżeństwo jako środek umożliwiający
łatwiejsze zdobycie majątku.11 Według Urszuli Sokal „W poglądach
potencjalnych kandydatów na małżonków dominuje stanowisko
wyrażające się w preferowaniu koleżeńskich i przyjacielskich stosunków między małżonkami, współuczestnictwo w ponoszeniu
odpowiedzialności za rodzinę i wykonywaniu obowiązków domowych”12. Młodzi ludzie niewątpliwie chcą stworzyć stabilne
struktury małżeńskie. Osoby młode rodzinę cenią jako wartość
najwyższą, a życie małżeńskie chcą budować na zasadach wierność
emocjonalnej i fizycznej oraz na wzajemnym szacunku.Posługując
się cytatem autorstwa Danuty Duch-Krzystoszek można stwierdzić, że „Prześledzenie na przykładzie Polski losów znaczenia rodziny wskazuje, że wzrost urbanizacji, industrializacji i modernizacji, a co za tym idzie atomizacji społeczeństwa, nie oznacza jednoczesnego zagrożenia dla wartości rodziny”13.
Podsumowując można powiedzieć, że rodzina oraz budowanie związków we współczesnym zindywidualizowanym świecie
uległy przeobrażeniom, przy czym należy zaznaczyć, że przemiany
rodziny nie oznaczają jej kresu czy zbliżającego się końca. Są to
transformacje związane z przystosowaniem się rodziny do nowych
warunków funkcjonowania. Rodzina przybiera nową formę rodziny ponowoczesnej.
Streszczenie
Epoka ponowoczesności przyniosła wielorakie zmiany w procesach
budowania i rozpadu rodziny. Młodzi ludzie żyjący w czasach indywidualizmu, w których mamy do czynienia z coraz większą ilością tego, co dozwolone, a z coraz mniejszą tego, co zakazane stają przed niełatwym wyzwaniem zbudowania własnego modelu życia. W obliczu spadku trwałości
11 D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 98.
12 U. Sokal, Współczesne poglądy na charakter związku małżeńskiego, Roczniki Socjologii Rodziny, t. X. Koszalin 1998, s. 73.
13 D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja…, op. cit., s. 96.
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związków oraz wzrostu oczekiwań stawianych wobec związku oraz partnera życiowego artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to „Jakie
cechy według studentów są dziś istotne u współmałżonka?” oraz „Co jest
warunkiem udanego małżeństwa?”. Ponadto uwaga skupiona jest również
na ukazaniu wartości jaką jest rodzina na tle innych aspektów życiowych w
ogólnej hierarchii wartości tworzonej przez młodych dorosłych.
Słowa kluczowe: rodzina, miłość, studenci, wartości
Summary
Family life in the postmodern reality – expectations of marriage and spouse
The era of post-modernity has brought multiple changes in the
processes of family building. Young people live in the times of individualism. They have to design models of life, in which they have to deal
with more and more problems. For the example they have to pick up
suitable spouse and next they should create successful marriage. In the
face of declining durability of ties and increase demands of partners article attempts to answer the question Which spouses features are important for students nowadays? and What according to students determines
a successful marriage? In addition, the article focuses also on values
which are important in young people life.
Keywords: family, love, students, values
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Komunikacja w rodzinie jako czynnik jej wspólnotowości
W swojej pracy pragnę przedstawić charakterystykę rodziny w
podejściu systemowym oraz specyfikę relacji rodzinnych, pomiędzy
jej członkami. Następnie po wprowadzeniu pojęcia komunikacji i jego
wyjaśnieniu, omówione zostaną podstawowe stwierdzenia związane
z tym zagadnieniem, m.in rodzaje komunikacji. To pozwoli przejść do
rozważań o rodzinie jako wspólnocie. Po krótkiej genezie słowa
‘wspólnota’, odniosę je do omawianej już komunikacji, w celu wykazania iż konstytuuje ona wspólnotowość rodziny, przez co jednocześnie jest ważnym czynnikiem sprawczym.
Pojęcie rodziny
Na początku swojej pracy chcę zwrócić uwagę na samo pojęcie
rodziny i podjąć próbę jego zdefiniowania. Co ciekawe, istnieje wiele
teorii, na gruncie których rodzina jest wyjaśniania. Na przykład z perspektywy socjologicznej rodzina to najważniejsza i podstawowa instytucja lub grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.
Zaś w ujęciu biologicznym jest rozumiana jako podstawowa kategoria
systematyczna w systematyce organizmów, niższa niż rząd, a wyższa
niż rodzaj - rodzina grupuje rodzaje, a grupa rodzin tworzy rząd. Powyższe definicje pokazują, iż rodzina to pojęcie bardzo szerokie, na
które można spojrzeć z różnych stron, w zależności od aspektu semantycznego, jak i charakterystyki danej nauki i jej celu, dla którego
badanie rodziny jest podejmowane. Chcąc omówić kwestie komunikacji w rodzinie, najlepszym - dla tej tematyki - tłem teoretycznym
będzie podejście systemowe, które obecnie stanowi jeden z najpowszechniejszych paradygmatów naukowych w psychologii rodziny.
Jego autorem jest Ludwig von Bertalanffy, a początki teorii sięgają
momentu założenia Naukowego Towarzystwa Ogólnej Teorii Systemów, w 1954 r. Warto przyjrzeć się podstawowym twierdzeniom tego nurtu, które będą wprowadzeniem do części właściwej – czyli
rozważań o komunikacji.
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Rodzina w ujęciu systemowym
W podejściu systemowym, jak sama nazwa wskazuje rodzina
jest postrzegana jako system,czyli integralna całość i struktura, a
nie tylko suma elementów. Pomiędzy składowymi częściami systemu panuje dynamika wzajemnych relacji i oddziaływań, co powoduje, że system jest czymś więcej niż wyłącznie ich sumą. Bertalanffy w swoim założeniu przyjął zasadę izomorfizmu, która głosi,
że w świecie panuje jednolitość struktur, a przez to obowiązują te
same prawa wobec każdego systemu, niezależnie od hierarchii w
jakiej się znajduje. Ustalony porządek to cecha występowania
wszystkich systemów, które istnieją we wzajemnych relacjach.
Struktury mogą występować jako nadsystemy – pełniące rolę nadrzędną - i podsystemy, które się w nich zawierają. Jednak każdy
funkcjonuje według tych samych zasad, czyli rodzina jako system
podlega tym samym prawom, co jednostka lub społeczność – rozumiane jako inne systemy. Teraz warto zwrócić uwagę jakie właściwości charakteryzują system i co oznacza to w odniesieniu do
rodziny.
Właściwości systemu
Jedną z cech systemu jest hierarchizacja. Oznacza to, że elementy składowe, choć oddziałują wszystkie na siebie wzajemnie, a zmiany w nich zachodzące powodują zmiany w całym systemie, to dzieje
się to z innym natężeniem, m.in ze względu na porządek elementów,
wielkość i ważność. W odniesieniu na grunt rodzinny, rodzice – jako
nadrzędny podsystem –są wyżej w hierarchii niż dzieci – mają większą władzę w rodzinie, są też przez to bardziej decyzyjni niż podsystem dzieci. Następną właściwością zdrowego systemu jest centralizacja. Cecha ta odnosi się do głównych, najważniejszych części sytemu,
które najsilniej kierują innymi elementami i oddziałują na nie. Elementy te są podporządkowane organom centralnym, które charakteryzuje nadrzędność w hierarchii, sprawowanie władzy oraz odpowiedzialność za pozostałe składowe systemu. W rodzinie centralizacja
systemu może wyrażać się, m.in w osobie tzw. głowy rodziny. Podsystem centralny pełni rolę kierowniczą, ustala zasady i wymaga ich
spełniania. Zgodnie z mechanizmem przyczynowości cyrkularnej,
opisanym w dalszej części, jeśli w organie dowodzącym zajdą zmia192

ny, ich oddziaływanie silnie wpływa na pozostałe elementy, a także
na cały system. Istotne są również mechanizmy właściwie dla systemowego funkcjonowania rodziny, które są uruchamiane głównie w
sytuacjach reakcji na zdarzenia nowe. Do najważniejszych należą
morfogeneza i morfostaza. Pierwszy z nich wyraża się w dążeniu do
zmiany, co często ma następstwa rozwojowe, przez zróżnicowanie
systemu i jego elementów. Z kolei morfostaza polega na zachowaniu
dotychczasowego stanu rzeczy, stabilności. Proces ten często warunkuje integrację podsystemów oraz porządek struktury. I tak rodzina –
wobec presji zewnętrznej, jaką mogą stanowić np. konfliktowi sąsiedzi – lub wobec wewnętrznej, jaką np. jest pojawienie się nowego
członka rodziny, mogą wykazać się tendencją do wprowadzenia
zmiany do systemu lub dążenia do zachowania statusu quo. Oba mechanizmy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rodziny,
nie można orzec, o tym, że któryś jest ważniejszy. Może to zależeć od
specyfiki danej rodziny, preferencji, organu decyzyjnego a przede
wszystkim od zasobów jakie posiada i jak je wykorzystuje. Ważne aby
nie ograniczała się do jednego sposobu reakcji, ponieważ może to
prowadzić do zaburzeń rozwojowych systemu, braku adaptacji lub
do trwania w chaosie. Jakość opisanych mechanizmów jest konstytuowana także przez komunikację w rodzinie. Wiele zależy od tego jak
osoby w rodzinie porozumieją się ze sobą, jak będzie wyglądała
wspólna dyskusja, do jakich wniosków dojdą i co zadecyduje głowa
rodziny. Kolejnym istotnym elementem jest oparcie jakie gwarantuje
zdrowy system. Żadna jednostka nie funkcjonuje samodzielnie, w
oderwaniu od systemu. Każda sama stanowi odrębny system i tworzy spójną całość z innymi systemami. Każda osoba w rodzinie ma
swój bezcenny udział w tym jaka jest rodzina, co ją charakteryzuje.
Tożsamość rodziny jest dużym oparciem dla jej członków, którzy są
wspierani w chwilach trudnych i mogą dzielić się z rodziną swoimi
radościami. To właśnie tożsamość sprawia, że „ta rodzina jest moja” i
żadna inna nie daje mi takiego oparcia. Wszystkie wymienione właściwości systemu pozostają w silnej korelacji z komunikacją w rodzinie. Granice w systemie i poza nim oraz przyczynowość cyrkularna to
także cechy systemu, które zostaną omówione poniżej, jako silne
uwarunkowania relacji rodzinnych.
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Uwarunkowania i specyfika relacji rodzinnych
Niewątpliwe jest, że relacje w domu rodzinnym pomiędzy
członkami są bardzo silne i różnią się od tych zawieranych poza
systemem. Jest to przede wszystkim uwarunkowane genetycznie,
ponieważ przez pokrewieństwo wytwarza się specyficzna więź,
aczkolwiek nie zawsze idzie w parze z przywiązaniem emocjonalnym. Najpierw jednak powróćmy do właściwości systemu, które
silnie kształtują relacje rodzinne. Są nimi granice, wyznaczające
przynależność do systemu oraz miejsce w hierarchii, prawa i obowiązki. Argentyński terapeuta rodzinny Salvador Minuchin wyróżnił trzy rodzaje granic w rodzinie: granice o optymalnej przepuszczalności, granice nieprzepuszczalne oraz granice nadmiernie
przepuszczalne.
Schemat przepuszczalności granic:
----- ----- ----- -----

granice o optymalnej przepuszczalności

------------------

granice nieprzepuszczalne –
nadmiernie sztywne

.........

granice nadmiernie przepuszczalne – nadmiernie
elastyczne

Granice wyznaczają ramy systemu. Stanowią także pewne
normy - reguły, które należy przestrzegać. O ich prawidłowości
świadczy przepuszczalność, którą wyznaczają dwie zmienne:
sztywność i elastyczność, leżące na dwóch krańcach jednego kontinuum. Granice zdrowe, o optymalnej przepuszczalności są proporcjonalnie sztywne i elastyczne jednocześnie. Dzięki temu możliwe
jest budowanie dobrych relacji, opartych na właściwym przepływie
informacji, czyli komunikacji. Elastyczność sprawia, że przekaz
informacji jest swobodny, natomiast sztywność stawia bariery, których przekraczać nie należy. To pozwala ochronić system, jego tożsamość i tym samym zapewnić jego rozwój, pozostawiając otwarte
granice na współdziałanie z innymi systemami. Granice nieprzepuszczalne przypominają grube mury, w których system się zamyka. Często towarzyszą temu usilne próby zachowania stałości i stabilizacji, przejawiające się w nadużywaniu mechanizmu morfosta194

zy. Wynika to także z faktu, iż rodzina nie zdaje sobie sprawy z
zasobów jakie posiada – by móc wprowadzić zmianę do systemu lub po prostu nie posiada ich wystarczająco dużo, co rodzi lęk, a w
efekcie zamknięcie się i izolacje na inne systemy. Zdarza się, że organ centralny dąży do nadmiernego kontrolowania systemu i podsystemów. Może to hamować rozwój rodziny i negatywnie wpływać na relacje zarówno wewnątrz systemu – między członkami
rodziny, którym brak silnych, ciepłych więzi domowych – jak i na
zewnątrz. Pozostając w zamknięciu na świat, rodzina raczej unika
wchodzenia w interakcje ze społeczeństwem, a przez to osoby mogą mieć trudności w relacjach interpersonalnych w przyszłości,
szczególnie w dorosłym życiu, gdy opuszczą rodzinny dom. Przez
wychowanie w sztywnych graniach często nie znają zasad komunikacji, ponieważ nie miały okazji jej doznać w pierwotnym środowisku rodzinnym, które kształtuje każdego z nas i uczy zachowań, które zabieramy ze sobą w świat jako bagaż doświadczeń,
niestety czasem niechcianych lub nierozumianych. Z kolei granice
nadmiernie przepuszczalne są niemalże zupełnie otwarte na
współdziałanie z innymi systemami. Przez zbytnią elastyczność
ramy są rozmyte, niewidoczne, a przez to rodzina gubi swoją tożsamość. Bardzo często brakuje osoby podejmującej decyzje i sprawującej kontrolę, co wprowadza w życie rodziny przewlekły chaos,
a także rozproszenie odpowiedzialności. Przepływ informacji odbywa się nieustannie, raczej brak jest tajemnic rodzinnych utrzymanych w kręgu najbliższych osób. To narusza także autonomię
poszczególnych członków rodziny, ponieważ w rodzinie o granicach otwartych każdy wie „wszystko o wszystkich”, ciągła komunikacja – zazwyczaj nieskładna i zachwiana - zaburza rozwój odrębności systemu – rozumianego zarówno jako rodzinę - jak i jego
elementów, czyli osób tworzących rodzinę. To pokazuje jak ważą
rolę odgrywa prawidłowe tworzenie granic. Choć częściowo proces
ten zachodzi naturalnie, rodzina także ma wpływ na to w jaki sposób ustawi swoje ramy, nadając tym kształt systemu oraz wyznaczając jego miejsce w hierarchii. Wiąże się to również z potrzebami
odrębności i bliskości, które mogą być spełnione jednocześnie tylko
w systemie z granicami o optymalnej przepuszczalności. Granice
otwarte w rodzinach splątanych nie zaspokajają potrzeby odrębno195

ści, zaś granice nieprzepuszczalne – bliskości. Komunikacja jest
powiązana ze stawianiem granic, ponieważ pośrednio wpływa na
to jak zostaną ustalone na drodze rozmowy, a także sama jest
kształtowana, szczególnie jej jakość, przez rodzaj występujących w
rodzinie granic. Wzajemne oddziaływanie elementów jest przejawem jednego z najważniejszych właściwości systemu jakim jest
przyczynowość cyrkularna. Zjawisko to można porównać do
sprzężenia zwrotnego.
Schemat przyczynowości cyrkularnej:
OJMAT
DZIEC

Każdy element wpływa na pozostałe i sam pozostaje pod ich
wpływem. Każda zmiana oddziałuje w każdym subsystemie i rzutuje na funkcjonowanie całości. Niczym ciśnienie, którego nie widać, jednak zmiany w nim zachodzące są odczuwalne. Co istotne,
cyrkulacja ma charakter kolisty, a nie linearny (A→B→C). Nowe
wydarzenia, zmiany – mają swoje następstwa w całym systemie, a
nie tylko w systemach następujących po sobie. Wprowadza to wzajemne współdziałanie elementów oraz poczucie współodpowiedzialności, ponieważ zaangażowana jest każda osoba w rodzinie.
Odrzuca to zatem regułę determinizmu i zależność: przyczynaskutek. Wielokierunkowa relacja sprawia, że ani przyczyna ani
skutek nie są jednoznaczne. Powyżej opisane struktury charakteryzują specyfikę relacji w rodzinie, wpływając na siebie wzajemnie,
razem współtworząc system i panujące w nim zależności. Więzi
rodzinne odznaczają się dużym przywiązaniem, na różnych polach: fizycznym – m.in poprzez potrzeby seksualne małżonków,
czy wzmożoną potrzebę przytulania u dzieci, emocjonalnym – silny, sentymentalny stosunek do domu rodzinnego, domowego
ogniska, szczególnie do matki, czy psychologicznym, ze względu
na duże poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, m.in przez traktowanie rodziny jako pewnego, stałego azylu, opoki. Zatem relacje w
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systemie rodzinnym oraz rodzaj i siła więzi odgrywają znaczącą
rolę. Mają przez to duże znaczenie w kształtowaniu się tożsamości
i podmiotowości ja każdego członka rodziny, które stanowi najmniejszy z systemów w obrębie rodziny. Opisana przyczynowość
cyrkularna pojawia się w każdym wymiarze systemu, zarówno
bezpośrednio między osobami, jak i na płaszczyznach bardziej metafizycznych, na których następstwa zdarzeń często zachodzą dopiero po pewnym czasie, np. w życiu dorosłym poszczególnych
osób. Wszechobecne współdziałanie przejawia się także bardzo
silnie w komunikacji, wyznaczającej wspólnotowość rodziny.
Komunikacja w rodzinie – rodzaje, zależności błędy, następstwa
Pojęcie komunikacji – tak jak rodziny - również jest wieloznaczne i ma szerokie konotacje w zależności od dziedziny, w której się
pojawia. Mówiąc o rodzinie warto skupić się na komunikacji interpersonalnej, polegającej na wzajemnej wymianie informacji. W relacjach
rodzinnych komunikacja odgrywa bardzo ważną rolę głównie w
rozwiązywaniu konfliktów, jednakże błędy komunikacyjne mogą do
tych konfliktów doprowadzić – co po raz kolejny dowodzi wszechobecności przyczynowości cyrkularnej. Podstawowe, niezbędne
komponenty komunikacji to nadawca, odbiorca oraz kanał przesyłania sygnałów. Efektywność komunikacji, czyli wymiar jakościowy i
porozumienie się między osobami są uwarunkowane umiejętnościami społecznymi, kompetencjami językowymi, a także spójnością komunikatów. Nośnikiem danych mogą być słowa – jest to wówczas
komunikacja werbalna, a jeśli nośnikiem informacji nie jest słowo, a
np. symbol, gest, spojrzenie, zachowanie – mamy wtedy do czynienia
z komunikacją niewerbalną, która ma większe znaczenie i silniejsze
oddziaływanie. Dlaczego ma ona znaczny wpływ na jakość i poprawność przekazu informacji?
W głównej mierze jest to spowodowane tym, iż stanowi wyznacznik spójności przekazu. Ponadto wysyłanie komunikatów
niewerbalnych jest niezależne od naszej woli, nawet kiedy pozornie
zachowujemy milczenie, mowa ciała, czy rodzaj spojrzenia mówią
za nas znacznie więcej. Już w XIX wieku poeta Ralph Emerson powiedział „To co robisz przemawia tak głośno że nie słyszę co mówisz” To
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zdanie niewątpliwie silnie odnosi się do komunikacji niewerbalnej.
Potwierdzeniem tych słów są wyniki badań Alberta Mehrabiana,
który w swoim eksperymencie wykazał, że słowa – czyli komunikat werbalny odbieramy tylko w 7 %, zaś sposób w jaki mówimy
38%, a mowę ciała aż w 55%.

Jednak wyniki te nazywane są często mitem Mehrabiana, ponieważ odwołują się do komunikatów sprzecznych i niespójnych,
które nie zawsze zdarzają się w życiu codziennym, zatem nie stanowią do końca obiektywnych faktów. Mimo to, pokazują jak silniej w takich przypadkach podążamy za mową ciała, niż za treścią
komunikatu. W rodzinie zdarzają się niespójności komunikacyjne,
szczególnie w relacji między rodzicami, a dziećmi. Wynika to m.in
z rozbieżności w tym jaka więź emocjonalna i nastawienie występuje naprawdę, a jaka powinna występować w postrzeganiu matki,
ojca lub dziecka. To często powoduje wewnętrzną konsternację, a
w wyniku wysyłanie sprzecznych komunikatów. Komunikacja
między rodzicami, którzy przez początkowy okres życia dzieci są
ich całym światem i stanowią wzór do naśladowania, kształtuje
schematy i modele zachowań, oddziałujące – zgodnie z przyczynowością cyrkularną – na komunikację w całej rodzinie oraz na jej
wspólnotowość. Kiedy komunikacja między rodzicami jest zaburzona wpływa to na funkcjonowanie całej rodziny. Na przykład
kiedy dziecko jest świadkiem jak ojciec biję matkę, po czym słyszy:
„Jesteś za mały i tego nie rozumiesz, ale tatuś mamę kocha.”,
otrzymuje wówczas sprzeczne komunikaty, a zgodnie z wynikami
Mehrabiana, podąża wtedy za komunikatem niewerbalnym – czyli
przemocą, tym samym dochodzi do zakłócenia funkcjonowania
rodziny jako wspólnoty i narusza poczucie bezpieczeństwa. Zatem
poprawna komunikacja konstytuuje zdrowy system rodziny i jej
wspólnotowy charakter. Zatem zaburzenia komunikacji rodzinnej
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niosą ze sobą bardo poważne następstwa, które zostały opisane w
dalszej części. Innym źródłem niespójności, przede wszystkim w
małżeństwie, mogą być różnice wynikające ze względu na płeć.
Kobiety są bardziej domyślne i za takie też się uważają, przez co
zdarza się iż komunikaty dla nich zrozumiałe i jednoznaczne, dla
mężczyzn znaczą coś zupełnie innego. Wtedy komunikacja bywa
zaburzona i przypomina częściej grę słowną. Na przykład kiedy
żona mówi do męża „W koszu jest dużo śmieci”, w celu sugestii
aby śmieci wyrzucić, mężczyzna prawdopodobnie uznać to może
za fakt, który może po prostu przyjąć, zaakceptować, skinąć głową.
Na tym polu często dochodzi do nieporozumień, które kiedy narastają, nawet jeśli dotyczą spraw błahych, mogą rodzić liczne konflikty, naruszające jedność rodziny. Kobiety też częściej wysyłają
komunikaty niespójne, licząc na wspominaną już domyślność ze
strony mężczyzn. Kiedy kobieta mówi „nie” często myśli i zachowuje się zupełnie inaczej, wystawiając tym mężczyznę na próbę.
Bardzo ważne zatem aby dbać o spójność komunikatów aby zachować jasność przekazu i wzajemne zrozumienie. Jak już zostało
napisane powyżej, komunikacja niewerbalna przemawia za nas
samych, zatem staranie o spójność wyrażać powinno się w staraniu
o prawdę i mówieniu prawdy. Nie wszystko co pomyślane musi
być powiedziane, jednak wszystko co wypowiedziane - powinno
być prawdziwe. Ta zasada z pewnością – jeśli będzie wcielana w
życie, szczególnie w rodzinie – usprawni jakość komunikacji.. Jeśli
intencje nadawcy – w systemie rodzinnym - są szczere i jawne,
skierowane do konkretnej osoby, zaś nadawca słucha i dobrze odbiera kierowane do niego komunikaty, rodzina z pewnością w lepszy sposób będzie funkcjonować jako wspólnota . Warto podkreślić
współzależność komunikacji z rodzajem istniejącej więzi między
poszczególnymi osobami w rodzinie, szczególnie między rodzicami. Jak powszechnie wiadomo, rodzice są punktem odniesienia dla
dzieci, są dla nich wzorcem zachowania, choć nie zawsze pozytywnym. Rodzaj więzi między rodzicami kształtuje rodzaj komunikacji między nimi. Z kolei to, jak rodzice ze sobą rozmawiają –
werbalnie i niewerbalnie, jest wcielane w życie całej rodziny i często powielane przez dzieci. Powtarzane są także zaobserwowane w
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domu schematy zachowania. Wracając do istoty komunikacji niewerbalnej, obejmuje ona 4 obszary zachowań:
• mimikę - czyli ekspresję twarzy, ujawniającą głównie nasze
emocje
• proksemikę – określającą przestrzeń i dystans między
nadawacą i odbiorcą podczas rozmowy
• kinezjetykę – mówiącą o ruchach ciała i postawie;
funkcjonuje poza naszą kontrolą, jest nieuchronna podczas
komunikacji
• parajęzyk - ton głosu, tempo mówienia, wysokość, płynność,
głośność itp.
Często słyszy się stwierdzenie: „Rozumiemy się bez słów”. W
związku z powyższym, można domyślać się na jakich obszarach
owo porozumienie się odbywa. Podczas komunikowania się skupiamy się jednak w znacznej mierze na komunikatach werbalnych,
które podlegają naszej kontroli.
Komunikacja werbalna skupia się na używaniu słów – mówionych lub pisanych. Środkiem komunikacji jest język. To co powiemy, w jaki sposób, w dużej mierze zależy od naszej decyzji i
woli. Najpierw coś postanowimy, potem przechodzimy do realizacji zamysłu. Jednak często zapominamy o następstwach i konsekwencjach z tego wynikających. Na gruncie komunikacji, takie zaniedbywanie prowadzi do kolokwialnego rzucania słów na wiatr,
czyli po prostu uciekania od odpowiedzialności za słowa. Wynika
to z naszej wygody, czyli często ludzkiej ułomności, a także z braku
świadomości. W rodzinie słowa są bardzo ważne, ponieważ odnoszą się do naszych najbliższych, najważniejszych dla nas osób. Czasem mówimy po prostu cokolwiek bez zastanowienia, bezmyślnie,
by kogoś zbyć, a wynikać może z tego, że taki wzór przejęliśmy od
osób nas wychowujących – czyli poprzez komunikację niewerbalną, obserwując zachowanie rodzica i wcielając do struktur poznawczych. Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo karmimy się słowami.
Najlepszym tego przykładem są dzieci, które w swej ufności wierzą
rodzicom „na słowo”. Jak wielkie rozczarowanie przeżywają, kiedy
rodzic – szczególnie we wczesnym dzieciństwie gdy stanowi on dla
dziecka cały świat, ideał do naśladowania – zawiedzie, nie dotrzy200

ma obietnicy. Dziecięce, długotrwałe frustracje mogą prowadzić –
paradoksalnie – do powielania przez dziecko w przyszłości niepożądanych zachowań.
Ważne aby komunikacja w rodzinie, jak i poza system, była
spójna. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje kiedy tak nie jest. Istotne natomiast aby mieć tego świadomość i nie doprowadzać celowo
do komunikacyjnych dwuznaczności, które mogą rodzić nieporozumienia i konflikty. Rodzina jest najważniejszym ośrodkiem rozwojowym każdego człowieka. To czego nauczymy się w rodzinie –
zabieramy ze sobą na całe życie i tym żyjemy, karmiąc tym innych.
Oczywiście nasze wybory z przeszłości podlegają zmianie i weryfikacji, jednak nie wszystkie są dostępne świadomości. Ponadto nie
są to zmiany łatwe, ponieważ pewne mechanizmy – takie jak mówienie prawdy – wypracowujemy przez długi okres czasu, zatem
ich zmiana także wymaga czasu, a przede wszystkim dużego nakładu pracy. W komunikacji z bliskimi, kiedy pozostajemy w zażyłości emocjonalnej, czasem trudno nam pozostać asertywnym. Co
gorsza czasem wiąże się to z narastającym, wewnętrznym poczuciem winy. Zdarza się, iż matka odczuwa niechęć do swojego
dziecka. Zazwyczaj jest to okres nietrwały i przejściowy, jednak
rodzi wiele niespójności zarówno w myśleniu, jak i w zachowaniu.
Wówczas kobieta wysyła sprzeczne – wobec tego co czuje – sygnały werbalne, jednak jej ciało podąża z kolei za uczuciami, co przejawia się w komunikacji niewerbalnej. Np. kiedy dziecko potrzebuje bliskości, przytulania, a matka odtrąca je i mówi „Kocham cię.”
Komunikat słowny w tym przypadku ma na celu także przekonać
nie tylko dziecko, ale także ją samą, że tak naprawdę jest, bo tak
przecież być powinno. Jednak w umyśle dziecka pojawia się niezrozumienie, poczucie odrzucenia, które jeśli przeciąga się w czasie
i staje się normą może mieć brzemienne skutki. Wpływa to znacząco i negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako systemu, a także na subsystemy – poszczególne osoby. Problemy komunikacyjne w dużej mierze kształtują poza wspólnotowością,
zgodnością i jednością w rodzinie - rozwój członków rodziny. Jak
napisał Antoni Kępiński: „Rozmawiając z chorym często potrafimy odtworzyć atmosferę rodzinną, w której wzrastał i widzimy jak silnie wpłynęła ona na sposób widzenia otaczającego świata i na sposoby reagowa201

nia.” Atmosfera w przytoczonym fragmencie odnosi się nie tylko
do komunikacji, ale także do wszystkich opisanych właściwości
systemu jak stawianie granic, ich przepuszczalność, czy mechanizmy na zmianę. Warto zwrócić jednak uwagę, że wypowiedź znakomitego polskiego psychiatry odnosi się do rozmowy z chorym.
Co sprawiło, że dana osoba, stanowiąca subsytstem w danym systemie rodzinnym, który ją ukształtował i wpłynął tym samym na jej
stan zdrowia, znalazła się pod opieką psychiatry? Skupiając się wyłącznie na czynnikach rodzinnych, wpływ na to mogły mieć źle
postawione granice, zła hierarchia, brak centralizacji rodzinnej,
skutkujące pomieszaniem ról, a także przejawiające się w każdym z
wymienionych czynników zakłócenia komunikacyjne. Jeśli komunikacja w rodzinie – zgodnie z założeniem -współzależy z jej
wspólnotowością, która poza funkcją rodziny, rozumiana jest jako
braterstwo, jedność, zgoda, poczucie bezpieczeństwa i ciepła, zaburzenia komunikacyjne będą tę wspólnotowość silnie naruszać, a
przez to funkcjonowanie całego systemu. Wspominane brzemienne
skutki to przede wszystkim ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych. Theodore Lidz w swojej koncepcji małżeńskiej skośności
wskazał na następującą zależność. Zaprzeczanie przez jednego z
rodziców (najczęściej zależnego) istnienia zaburzenia psychicznego, np.depresji u drugiego małżonka, w efekcie prowadzić to może
do wypaczonego postrzegania świata przez dziecko i przyczynić
się do pojawienia się schizofrenii. Jest to skutek trwania w niespójności komunikacyjnej – nazywanej także podwójnym wiązaniem.
Objawy choroby schizofrenicznej według licznych badań nad zależnością funkcjonowania rodziny, a zdrowiem psychicznym (m.in
badania wspominanego Salvadora Minuchina), wiążą się ze sferą
uczuciową. Możemy zatem z całą pewnością stwierdzić jej związek
z zaburzoną komunikacją w rodzinie. O takiej zależności pisze J.
Czabała w książce Rodzina a zaburzenia psychiczne, wyjaśniając hipotezę podwójnego wiązania w procesie porozumiewania się poszczególnych osób w rodzinie. Komunikacja taka opiera się na
przekazywaniu sprzecznych komunikatów, które prowadzą do
dezorientacji, wewnętrznego zmieszania, a ostatecznie do zaniechania aktywności skierowanej na świat zewnętrzny, który jest niezrozumiały. Oprócz niespójności komunikacyjnej ze strony nadaw202

cy, do błędów w komunikacji należą takie mechanizmy jak usuwanie części komunikatu – najczęściej zastępowane ekspresją, emocjami oraz zaprzeczanie, przez które odrzucamy swoje nieaprobowane zachowania, np. „Wcale na Ciebie nie krzyczę!” lub wypieramy je, co efekcie prowadzi do najsilniejszego z zakłóceń komunikacyjnych czyli niespójności. Powyższe przykłady świadczą o tym,
że prawidłowa komunikacja warunkuje zdrowe funkcjonowanie
rodziny, oddziałując na funkcjonowanie i rozwój jej członków.
Trudno jest bronić wspólnotowości rodziny, ponieważ jest ona zależna od wielu czynników. Skupiając się jednak na wpływie komunikacji, warto podkreślić jakie wskazówki na tym gruncie mają dużą wartość na wzrost spójności w rodzinie. Przede wszystkim jest
to świadomy udział w komunikacji, zarówno w roli nadawcy –
kiedy koncentracja skupia się wokół tego co chcę przekazać, po co i
do kogo – oraz w roli odbiorcy, którego najważniejszym zadaniem
jest słuchanie i odbiór komunikatu. Często zachowywane są jedynie pozory, tzw. "słuchanie jednym uchem”, czy bezmyślne przytakiwanie w odpowiedzi na czyjeś słowa. Bardzo ważne jest pełne
zaangażowanie, tak zwane słuchanie empatyczne, aktywne, w którym nastawienie skoncentrowane jest na zrozumieniu komunikatu,
perspektywy nadawcy, udzielenie informacji zwrotnej. Ważne
również aby nie przerywać rozmówcy i nie oceniać go ani wypowiedzi. Warto też upewnić się, czy komunikat został dobrze zrozumiany, a jeśli pojawiły się podejrzenia niespójności, należy je wyjaśniać na bieżąco. To pozwoli uniknąć nieporozumień, konfliktów
i ich trudnych następstw.
Podsumowanie
Niniejsza praca została poświęcona w dużej mierze zagadnieniom rodziny w ujęciu systemowym oraz ich powiązaniom z komunikacją w rodzinie. Wzajemne zależności, jak i wpływ samej
komunikacji kształtuje funkcjonowanie rodziny jako całości –
wspólnoty. Polski terapeuta Bogdan de Barbaro trafnie zauważył,
że komunikacja w rodzinie jest jednym z podstawowych elementów prawidłowo funkcjonującego systemu rodzinnego. Ważne zatem aby dbać o jakość komunikacji w rodzinie, jej spójność, przestrzeganie zasad, ponieważ to pomaga tworzyć zdrową, szczęśliwą
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rodzinę – jej granice, organizację, ustalanie reguł, a także uczy poszczególnych członków postępowania w relacjacj interpersonalnych i wychowuje do dorosłego życia. Dlatego warto podczas rozmów z ludźmi – szczególnie w rodzinie – mówić prawdę, zachowywać świadomość, ponosić odpowiedzialność za słowa, a na
pierwszym miejscu zawsze widzieć nie siebie – ale drugiego człowieka, z którym we wzajemnej interakcji tworzymy spójną całość.
Steszczenie
Praca traktuje o rodzinie, postrzeganej w perspektywie teorii systemowej. Tematem przewodnim jest komunikacja w rodzinie, w świetle
zależności, które wyznaczają jej charakter oraz przez które wpływa na
funkcjonowanie rodziny, głównie jej wspólnotowość. Ujęte zostały podstawowe założenia występujące na gruncie rodziny jako systemu, charakterystyczne właściwości wyznaczające zdrowe relacje rodzinne oraz specyfikę tychże relacji, pomiędzy jej członkami. Do głównych składowych,
korelujących zarówno z komunikacją, jak z ogólną jakością życia rodziny
należą hierarchizacja i centralizacja struktur, umiejętność stawiania granic, stosowane mechanizmy w reakcji na zmianę, czy zjawisko przyczynowości cyrkularnej. Dalsza część pracy poświęcona jest komunikacji i
podstawowym zagadnieniom tego obszaru, takim jak rodzaje komunikacji, różnice między nimi, błędy komunikacyjne i ich wpływ na życie rodziny oraz możliwe przyczyny leżące u podstaw nieporozumień komunikacyjnych. Następnie ukazana została wzajemna zależność komunikacji
z wcześniej omówionymi właściwościami systemu oraz wykazanie tego,
jak silnie ta interakcja konstytuuje wspólnotowość rodziny, co stanowi jej
czynnik sprawczy.
Abstract:
An essey invloved issues regarded to family, perceived from general systems theory. The main topic is communication, in the light of relationship with basic charactereistics of family system and proof that this
correlation affects on way of communication, between members of system and also on family’s functioning, particularly on community. General
characteristics in systems theory, are described as factors of healthy relations in family and elements which make this relation specific – diffrent
than any others. This basic issuses include hierarchy and centralization in
main structures of system, ability of setting the limits, choose of mechanisms in reaction on change cases and circular causality. Next part is de-
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voted strictly on communication’s theorems, like kinds of communications, differences between them, mistakes in communication and its influence on family’s life and possible causes, which make this misunderstandings. The mutual relation between communication and previously
described characteristics of system shows how deep and strong this interaction constitutes community and bonds in family.
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Fabian Pawlak

Udział prokuratora w sprawach rodzinnych
Wprowadzenie
Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego1 zakładają, że
prokurator może żądać w każdej sprawie wszczęcia postępowania,
jak też wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według niego wymaga tego ochrona praworządności, praw
obywateli lub interesu społecznego. W przypadku spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może również
wytaczać powództwa, ale tylko w wypadkach wskazanych w
ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy2 (art. 7 k.p.c.). Dotyczy to
powództw o unieważnienie lub ustalenie istnienia lub nieistnienia
małżeństwa (art. 22 k.r.o.), o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, jeśli wymagają tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego (art. 6116 k.r.o.), o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli wymagają
tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego (art. 86 k.r.o.),
oraz o unieważnienie uznania dziecka (art. 86 k.r.o.) i o rozwiązanie przysposobienia (art. 127 k.r.o.)3.
Prokurator może w tym przypadku żądać wszczęcia postępowania. Żądanie to jest powodem wszczęcia postępowania, a
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.
2014, poz. 101.
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 2015,
poz. 2082.
3 Por.: M. Manowska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1505(38), Wolters Kluwer, Warszawa 2015; A. Flisek, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne: teksty jednolite wraz z
indeksem rzeczowym, C. H. Beck, Warszawa 2016; Kodeks rodzinny i opiekuńczy: komentarz, red. K. Pietrzykowski, C. H. Beck, Warszawa 2015; L. Krzyżanowski, Kodeks
cywilny, rodzinny i opiekuńczy, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2015; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy: opieka i kuratela komentarz do art. 145-184, Wolters
Kluwer, Warszawa 2014; T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom
I. Postępowanie rozpoznawcze, LexisNexis, Warszawa 2012.
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więc wytoczeniem powództwa czy złożeniem wniosku w postępowaniu nieprocesowym, oraz innych rodzajów postępowań objętych postępowaniem cywilnym. Wszczęcie postępowania przez
prokuratora może następować w dwóch formach: w drodze powództw prokuratora wytaczanych na rzecz określonego podmiotu
(art. 55 i 56 k.p.c.) oraz w drodze tzw. samodzielnego powództwa
prokuratora, które nie jest wytaczane na rzecz określonego podmiotu i w którym po stronie powodowej występuje tylko prokurator (art. 57 k.p.c.)4. Zatem prokurator działa w interesie publicznym, dla ochrony praworządności, a przesłanki tego działania nie
podlegają kontroli sądu5.
W postępowaniu procesowym jednak wszczęcie postępowania przez prokuratora ulega ograniczeniu w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, tj. w sprawach dotyczących
unieważnienia, ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o
rozwód i separację, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa i o rozwiązanie
przysposobienia. Stąd też prokurator nie ma takiego uprawnienia
jedynie w sprawach o rozwód i separację. Celem artykułu jest
przedstawienie zakresu legitymacji procesowej prokuratora w
sprawach rodzinnych oraz wskazanie skali tych działań.
Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub
nieistnienia małżeństwa
Zgodnie z art. 151 k.r.o., unieważnienie małżeństwa możliwe
jest z powodu wad oświadczenia woli, w przypadku, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez
osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome wyrażenie woli, albo pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, albo pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności

T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie
rozpoznawcze, LexisNexis, Warszawa 2012.
5 Wyrok SN z 2 sierpnia 2008 r., V CSK 109/07, OSNC 2008, nr 9, poz. 107.
4
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wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste6.
Obojętne są powody powstania stanu wykluczającego świadome wyrażenie woli. Mogą być nimi przyczyny zewnętrzne
(wpływ narkotyków, hipnoza), jak i też wewnętrzne (np. choroba
psychiczna lub niedorozwój umysłowy). Obojętne jest także to, czy
stan taki jest trwały, czy przemijający7. Może być brany pod uwagę
stan po ciężkiej operacji i agonia. Podobne znaczenie może mieć np.
miażdżyca mózgu, połączona z objawami demencji8.
Strona, która chce doprowadzić do unieważnienia małżeństwa, winna wystąpić z pozwem do sądu w terminach określonych
w art. 151 § 1 pkt. 3 k.r.o. Zatem dla dochowania terminu nie wystarczy złożenie oświadczenia woli skierowane do drugiego z małżonków9. Legitymowanym czynnie do żądania unieważnienia
małżeństwa z powodu wady oświadczenia woli jest tylko ten małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Osobą legitymowaną biernie w procesie o unieważnienie małżeństwa jest jego
współmałżonek10.
Katalog przyczyn unieważnienia małżeństwa jest zamknięty i
może być ono unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w
przepisach k.r.o. (art. 17 k.r.o.). Tym samym, nie można unieważnić
małżeństwa po jego ustaniu, chyba, że powodem jest pokrewieństwo
pomiędzy małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z
małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio
związku małżeńskim (art. 18 k.r.o.). Unieważnienie małżeństwa może
nastąpić także po śmierci małżonka (art. 19 k.r.o.)11. Skutkiem unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólJ. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 128
J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
8 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
9 A. Flisek, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne: teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym, C. H.
Beck, Warszawa 2016;
10 J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
11 Szerzej: J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2014; K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
6
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nych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami jest stosowanie do stron przepisów o rozwodzie, a małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest, jak winny rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 21 k.r.o.).
Na zasadach ogólnych legitymacja do żądania unieważnienia
małżeństwa przysługuje również prokuratorowi (art. 22 k.r.o.).
Powinien on jednak złożyć powództwo w terminach z art. 151 § 3
k.r.o.12. U podstaw wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa przez prokuratora leży rozważenie rodzaju przyczyny
unieważnienia małżeństwa. Kwestia ta powinna być oceniana z
punktu widzenia interesu społecznego13. Legitymacja prokuratora
do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa oraz o
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa ma charakter materialnoprawny. Jest ona niezależna od uprawnienia innych osób14.
W związku z tym, sąd może uwzględnić powództwo wytoczone
przez prokuratora, choćby małżonkowie temu się sprzeciwiali.
Warto zaznaczyć, że w sprawach wymienionych w art. 22
k.r.o. prokurator nie oznacza osoby, na rzecz której wytacza powództwo. Pozywa on zwykle oboje małżonków, a w wypadku
śmierci jednego z nich - kuratora ustanowionego na miejsce zmarłego małżonka (art. 448 k.p.c.). W praktyce, udział kuratora zamiast
zmarłego małżonka jest w wypadku procesu o unieważnienie małżeństwa możliwy tylko w razie bigamii i przeszkody pokrewieństwa, a w innych przypadkach, wskutek ustania małżeństwa
(śmierci małżonka), powództwo prokuratora ulega oddaleniu15.

W. Broniewicz, Powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa według kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, PiP 1961, nr 6, s.
943; J. Ignatowicz, Udział prokuratora w sprawach o prawa stanu cywilnego w świetle
przepisów prawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 1965 r., PiP 1965, nr 4-5, s.
708; W. Masewicz, Prokurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975, s. 165
13 W. Masewicz, Prokurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975, s. 172
14 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
15 Tamże.
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Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa to jedno z
ważniejszych regulacji w k.r.o. W art. 62 k.r.o. § 1 podkreślono, że
jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed
upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, to domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Wyjątkiem jest
sytuacja, gdy dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. W tym przypadku domniemywa się, że pochodzi
ono od drugiego męża albo w następstwie procedury medycznie
wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż
matki. Te powyższe domniemania mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Stronami, które mogą wystąpić z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa są mąż matki, albo mąż matki całkowicie ubezwłasnowolnionego (art. 64 k.r.o.), albo mąż matki chorego psychicznie (art. 65 k.r.o.),
matka, samo dziecko oraz prokurator. Mąż matki ma takie uprawnienie w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia
przez dziecko pełnoletniości (art. 63 k.r.o.). Legitymacja bierna w procesie o zaprzeczenie ojcostwa wskazuje, że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mąż matki powinien wytoczyć przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku (art. 66 k.r.o.). Sposobem zaprzeczenia ojcostwa jest wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka (art. 67 k.r.o.). Wyjątek stanowi tylko poczęcie dziecka w
wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż
matki wyraził zgodę (art. 68 k.r.o.)16.
Legitymacja czynna matki wskazuje, że może ona wytoczyć
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu

Por.: A. Flisek, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne: teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym, C. H.
Beck, Warszawa 2016; Kodeks rodzinny i opiekuńczy: komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski, C. H. Beck, Warszawa 2015; L. Krzyżanowski, Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2015; G. Jędrejek,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: opieka i kuratela komentarz do art. 145-184, Wolters
Kluwer, Warszawa 2014.
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miesięcy od urodzenia dziecka. Kieruje je przeciwko mężowi i
dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku (art. 69 k.r.o.).
Legitymacja czynna dziecka następuje po dojściu do pełnoletniości i wtedy może on wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, ale nie później jednak niż w ciągu trzech
lat od osiągnięcia pełnoletniości. W tym przypadku dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i
matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi, a jeżeli mąż
matki nie żyje, to powództwo winno być wytoczone przeciwko
kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 70 k.r.o.).
Innym zagadnieniem jest powództwo ojca i matki dziecka o
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Strony te mogą wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie
sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się, że dziecko od
niego nie pochodzi (art. 78 i 79 k.r.o.). Z żądaniem tym może wystąpić również dziecko, po dojściu do pełnoletniości, nie później
jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia (art. 81 k.r.o.)17.
Zgodnie z art. 86 k.r.o. prokurator może wytoczyć powództwo w następujących sprawach:18
• o zaprzeczenie ojcostwa,
• o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
• o ustalenie ojcostwa.
Może on też przystąpić do toczącej się już w tym przedmiocie
sprawy. Jednakże dokonuje się tego, gdy wymaga tego dobro
dziecka lub ochrona interesu społecznego. Zatem jego uprawnienie
do wytoczenia powództwa w takiej sprawie jest niezależne od stanowiska zainteresowanych osób i nie jest pochodne od ich uprawnień19. W ocenie, czy zachodzi przesłanka do wytoczenia powództwa w postaci dobra dziecka lub potrzeba ochrony interesu społecznego, prokurator jest samodzielny i nie musi uzasadniać, jakie
Por. J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
2014; K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
18 M. Kosek, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10
czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
19 J. Bodio, Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2014 r., V CSK 281/14, OSP
2015, nr 6, s. 58.
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względy zadecydowały, że wystąpił z danym powództwem20. Powództwo prokuratora może jednak podlegać ocenie sądu z punktu
widzenia zasad współżycia społecznego21.
Prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w każdym czasie. Oznacza to, że prokurator może wnieść
powództwo zarówno przed upływem przewidzianych w ustawie
(art. 63, art. 69 § 1, art. 70 § 1, art. 78 § 1, art. 79 i art. 81 § 2 k.r.o.)
terminów dla osób uprawnionych jak i później22.
Prokurator nie może wnieść powództwa po śmierci dziecka.
Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator
może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania
(art. 86 k.r.o.). Śmierć dziecka nie pozbawia jednak prokuratora
możliwości wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa. Nieograniczona w czasie legitymacja prokuratora ma na celu złagodzenie
skutków upłynięcia dość krótkich terminów, przewidzianych dla
pozostałych osób legitymowanych czynnie23.
Powództwo o rozwiązanie przysposobienia
Art. 125 k.r.o. reguluje kwestie rozwiązania przysposobienia.
Można tego dokonać tylko z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający. Rozwiązanie stosunku przysposobienia
jednak nie jest dopuszczalne, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć
dobro małoletniego dziecka. Za ważny powód usprawiedliwiający
rozwiązanie przysposobienia należy uznać rozkład więzi rodzinnej, a
więc obopólny lub nawet występujący u jednej tylko strony stosunku
przysposobienia brak takiego nastawienia psychicznego, jakie normal-

W. Masewicz, Prokurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975, s. 179; T.
Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, s. 125; M. Sychowicz, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. K. Piasecki, Warszawa 1999, s. 94 i n.
21 Uchwała składu 7 sędziów SN z 7 czerwca 1971 r., III CZP 87/70, OSNCP 1972,
nr 3, poz. 42; wyrok z 5 czerwca 1968 r., II CR 164/68, OSNC 1969, nr 3, poz. 55.
22 Wyrok SN z 21 marca 1968 r., II CR 39/68, Lexis.pl nr 322727; postanowienie SN
z 5 grudnia 1979 r., II CZ 121/79, OSNCP 1980, nr 6, poz. 124; Wyrok SN z dnia 30
września 2015 r., I CSK 801/14, G.Prawna 2015, nr 193, s. 11; H. Ciepła, Nowelizacje
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem, LexisNexis, Warszawa 2010.
23 J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
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nie cechuje stosunki między rodzicami a dziećmi24. Trudności wychowawcze, jakie nastręcza przysposabiającemu przysposobiony, z reguły
nie stanowią ważnego powodu rozwiązania przysposobienia, chyba,
że wytworzą one taką sytuację pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, że dobro dziecka będzie przemawiać za rozwiązaniem
przysposobienia25.
Art. 125 k.r.o. zacieśnia grono osób legitymowanych do wystąpienia z powództwem o rozwiązanie przysposobienia tylko do osób
związanych bezpośrednio węzłem przysposobienia, to jest przysposabiającego i przysposobionego. Oprócz tych osób z powództwem o
rozwiązanie przysposobienia może wystąpić jedynie prokurator (art.
127 k.r.o.). Legitymacja prokuratora przewidziana w tym przepisie ma
charakter materialnoprawny, czyli wytaczając powództwo o rozwiązanie przysposobienia, prokurator realizuje swe własne prawo, a nie
prawo przysposobionego lub przysposabiającego26. Teoretycznie może
on zatem doprowadzić do rozwiązania przysposobienia nawet przy
sprzeciwie obu stron. Prokurator powództwo o rozwiązanie przysposobienia prokurator wytacza przeciwko przysposobionemu i przysposabiającemu (art. 454 § 4 k.p.c.)27.
Udział prokuratora w sprawach rodzinnych – statystyki
W tej części przedstawione zostaną dane statystyczne, które
ukażą skalę aktywności prokuratora w sprawach rodzinnych. Analiza została opracowana w oparciu o dane Prokuratury Krajowej
ukazującej wytoczone powództwa w podziale na liczbę spraw oraz
liczbę pism procesowych.
Tabela 1. Liczba spraw wytoczonych powództw przez prokuratora w sprawach cywilnych w latach 2007-2015
Liczba spraw
L.
p. Wytoczono powództwa 2007 2011 2012
1 z zakresu prawa cywil- 1 422 685
444

2013
346

2014
508

2015
861

dynamika w%
2011/ 2015/ 2015/
2007 2011 2007
48,2 125,7 60,5

wyrok SN z 8 grudnia 1999 r., II CKN 711/97, Lexis.pl nr 6753976
J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
26 Por. K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
27 Wyrok SN z dnia 29 czerwca 1979 r., II CR 204/79, LEX nr 8185.
24
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-

nego
o naprawienie szkody w
mieniu
651
z art. 412 kc
771

2

z zakresu prawa pracy
z zakresu prawa rodzin3 nego
- o ustalenie ojcostwa
- o zaprzeczenie ojcostwa
o unieważnienie uzna- nia dziecka
o zasądzenie lub pod- wyższenie alimentów
4 inne powództwa
ogółem

409
276

261
183

218
128

376
132

771
90

62,8
35,8

118,4
11,7

50,0

188,5
32,6
1
050,0

4

2

3

3

11

21

1602
68
1310

1510
84
1 063

1604
77
1123

1618
55
1144

1582
87
957

1403
76
852

94,3
123,5
81,1

92,9
90,5
80,2

87,6
111,8
65,0

81

113

129

137

130

147

139,5

130,1

181,5

143
2063
5091

250
1 928
4 125

275
1821
3872

282
1623
3590

408
1 851
3 952

328
1849
4134

174,8
93,5
81,0

131,2
95,9
100,2

229,4
89,6
81,2

525,0
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Rys. 1. Udział liczby spraw rodzinnych w ramach ogółu wytoczonych powództw przez prokuratora
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Rys. 2. Udział liczby spraw wytoczonych powództw przez
prokuratora w sprawach rodzinnych według rodzaju powództwa
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Dane z tabeli 1 wskazują, że liczba spraw wytoczonych powództw przez prokuratora z zakresu prawa rodzinnego w latach
2007-2015 zmniejszyła się o 22,4% - z 1602 spraw w 2007 do 1403
spraw w 2015 roku. W badanym okresie jednak wzrosła liczba
spraw o ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka oraz
o zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Wśród innych powództw ich liczba wzrosła tylko w przypadku spraw z zakresu
prawa pracy. Na tle wszystkich spraw cywilnych udział prokuratora z zakresu prawa rodzinnego jest wysoki i wynosił w 2015 roku
33,9%. W ostatnich latach udział ten zwiększył się z 31,5% w 2007
roku do nawet 36,6% w 2011 roku. Biorąc pod uwagę sprawy z zakresu prawa rodzinnego największy udział mają te o zaprzeczenie
ojcostwa, ale także o zasądzenie lub podwyższenie alimentów.
Tabela 2. Liczba pism procesowych sporządzonych przez
prokuratora w sprawach cywilnych w latach 2007-2015
Liczba pism procesowych

dynamika w%
2011 2015 2015
Wytoczono
po/
/
/
L.p. wództwa
2007 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2011 2007
z zakresu prawa 1
1
cywilnego
508 714 461 347 516 288 47,3 40,3 19,1
o
naprawienie
szkody w mieniu
690 411 266 217 380 197 59,6 47,9 28,6
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-

z art. 412 kc
z zakresu prawa
2
pracy
z zakresu prawa
3
rodzinnego
o ustalenie ojcostwa
o zaprzeczenie ojcostwa
o
unieważnienie
uznania dziecka
o zasądzenie lub
podwyższenie alimentów
4
inne powództwa
ogółem

818 303

195 130 136

91

37,0

4

3

21

50,0

2

3

11

30,0 11,1
1
050,0 525,0

1926 1792 1811 1801 1733 1558 93,0 86,9
82 110 83 60 91
83 134,1 75,5

80,9
101,2

1604 1 299 1297 1301 1 089 977 81,0

60,9

86

133

150 157 142

75,2

163 154,7 122,6 189,5

154 250 281 283 411 335 162,3 134,0 217,5
2174 2 025 1840 1664 1 906 1892 93,1 93,4 87,0
5612 4 533 4115 3815 4 166 3759 80,8 82,9 67,0
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Rys. 3. Udział liczby pism procesowych w ramach ogółu wytoczonych powództw przez prokuratora
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Rys. 4. Udział pism procesowych w ramach wytoczonych
powództw przez prokuratora w sprawach rodzinnych według rodzaju powództwa
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Dane z tabeli 2 wskazują, że liczba pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego w latach 2007-2015 zmniejszyła się o 19,1% - z
1926 pism w 2007 do 1558 pism w 2015 roku. Wśród innych powództw liczba pism procesowych wzrosła tylko w przypadku
spraw z zakresu prawa pracy. Na tle wszystkich pism procesowych
udział prokuratora z zakresu prawa rodzinnego jest wysoki i wynosił w 2015 roku 41,4%. W ostatnich latach udział ten zwiększył
się z 34,3% w 2007 roku. Biorąc pod uwagę powództwa z zakresu
prawa rodzinnego największy udział pism procesowych mają te o
zaprzeczenie ojcostwa, ale także o zasądzenie lub podwyższenie
alimentów. Zatem udział prokuratora w sprawach rodzinnych stanowi wyraźnie ważny wkład w rozwiązywanie problemów polskich rodzin. Wyższa aktywność w sprawach o ustalenie ojcostwa,
o unieważnienie uznania dziecka czy o zasądzenie lub podwyższenie alimentów wskazuje, że prokurator często rozwiązuje trudne
sprawy pomiędzy członkami rodzin. Bez tej pomocy niemożliwe
byłoby w pełni stosowanie prawa.
Zakończenie
Analiza spraw, w których możliwy jest udział prokuratora w
sprawach rodzinnych jednoznacznie wskazała, że prokuratorowi
przysługuje uprawnienie do wytoczenia powództwa o unieważnienie
lub ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ustalenie lub
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zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o unieważnienie uznania dziecka i o rozwiązanie przysposobienia. Co ważne,
przepisy k.r.o. uniezależniają legitymację prokuratora od przesłanek o
charakterze ściśle podmiotowym, oraz sytuacji, gdy wymaga tego
dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Ponadto, prokurator
w tym postępowaniu jest niezależny od innych uprawnionych stron.
Prokurator może wytoczyć powództwo również wówczas, gdy powództwo innej osoby względem danego małżeństwa zostało prawomocnie oddalone. Może to jednak dotyczyć jedynie takiej sytuacji, w
której żądanie prokuratora zostało odniesione do innej podstawy faktycznej niż podstawa powództwa już oddalonego, chyba, że podstawą do oddalenia powództwa w danej sprawie był brak interesu
prawnego powoda. Skutkiem tego postępowanie dotyczy osób trzecich, czyli małżonków, przysposobionych czy dzieci.
Streszczenie
Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zakładają, że prokurator
może żądać w każdej sprawie wszczęcia postępowania, jak też wziąć udział
w każdym toczącym się już postępowaniu, w tym w wypadkach wskazanych w ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Celem artykułu było
przedstawienie zakresu legitymacji procesowej prokuratora w sprawach
rodzinnych oraz wskazanie skali tych działań. Dokonana w artykule analiza
spraw, w których możliwy jest udział prokuratora w sprawach rodzinnych
jednoznacznie wskazała, że prokuratorowi przysługuje uprawnienie do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub ustalenie istnienia lub nieistnienia
małżeństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub
zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
oraz o unieważnienie uznania dziecka i o rozwiązanie przysposobienia. Co
ważne przepisy k.r.o. uniezależniają legitymację prokuratora od przesłanek
o charakterze ściśle podmiotowym, oraz sytuacji, gdy wymaga tego dobro
dziecka lub ochrona interesu społecznego. Prokurator w tym postępowaniu
jest niezależny od innych uprawnionych stron. Dane statystyczne ukazały,
że udział prokuratora w sprawach rodzinnych obejmuje znaczny udział
spraw prokuratury w zakresie prawa cywilnego, z czego najczęściej dotyczy
to spraw o zaprzeczenie ojcostwa.
Słowa kluczowe: prokurator, prawo rodzinne, powództwastatystyki
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Abstract
The Civil Procedure Code provisions assume that the prosecutor
may request to institute a lawsuit in each case and participate in each
lawsuit, including cases indicated in the law – The Family and Guardianship Code. The purpose of this paper was to present the scope of prosecutor’s right of action in family cases and to indicate the scale of such actions. The analysis made in this paper and concerning cases permitting
the prosecutor’s participation in family cases clearly indicated that prosecutors have a right to bring an action for annulment or establishing the
existence or non-existence of marriage, establishing or denial of maternity, affiliation or denial of paternity and ineffectiveness of affiliation as
well as for annulment of child acknowledgement and adoption annulment. Importantly, the Family and Guardianship Code provisions make
the prosecutor’s right of action independent of strictly subjective prerequisites and those required by the child’s benefit or social interest protection. In such proceedings the prosecutor is independent of any other
authorised parties. The statistics have revealed that the prosecutor’s participation in family cases includes significant participation of the prosecutor’s office in the scope of civil law, of which the paternity denial cases
are the most frequent ones.
Key words: prosecutor, family law, legal actions – statistics.
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Rozdział II

SPOŁECZNY
WYMIAR RODZINY
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Justyna Maciaszek

Rodzina z dorosłym dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi.
Psychospołeczne aspekty uwikłania w chorobę.
Jednym ze sposobów ujmowania rodziny jest traktowanie jej
jako systemu posiadającego określone zasoby oraz pełniącego ustalone funkcje na rzecz ogółu. Rodzina w ujęciu systemowym stanowi bowiem całość, dlatego też pojawiająca się u jej członka choroba
staje się częścią życia nie tylko osoby chorej1, ale również całej rodziny, wpływając na nią i zmieniając jej wewnętrzną strukturę i
funkcjonowanie. Choroba staje się ekstremalną próbą dla systemu
rodzinnego. Szczególne trudności występują w sytuacji pojawienia
się choroby psychicznej, ponieważ jest ona odbierana jako bardziej
nieprzewidywalna w swoim przebiegu, nieznana oraz budząca lęk,
niechęć, a nawet agresję otoczenia2. Choroba psychiczna tworzy
bariery na drodze do niezależnego życia oraz w znacznym stopniu
obniża jego jakość. Bliscy osób chorych podobnie jak osoby chore
doświadczają poczucia straty, niepewności, czują się napiętnowani
i społecznie akceptowani. Dominującą cechą w ich życiu staje się
opiekowanie osobą dorosłą, która ze względu na dobry stan zdrowia fizycznego nie powinna już tej opieki wymagać3.
Zależności zachodzące pomiędzy relacjami w rodzinie a pojawieniem się i rozwojem zaburzeń psychicznych oraz zagadnienie
funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w rodzinie już
od ponad pięćdziesięciu lat znajdują się w centrum zainteresowania wielu naukowców. Problematyka badawcza do tej pory skupiała się jednakże przede wszystkim na:
M. Skrzypek, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 169.
2 M. Izydorczyk, M. Dąbkowska, Pacjent w wieku rozwojowym z diagnozą psychiatryczną w kontekście funkcjonowania i stylu życia rodziny. Studium przypadku,
„Pielęgniarstwo Polskie” 2015, nr 3 (57), s. 350.
3 B. Kasperek-Zimowska, Teoria Redefiniowania Roli Rodzica według P.J. Milliken
na tle innych modeli badawczych obejmujących opiekę nad dorosłą osobą przewlekle chorą
na schizofrenię, „Psychiatria” 2004, nr 1, s. 31.
1
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1. Obciążeniu, jakie niesie za sobą opieka nad chorym psychicznie;
2. Klimacie panującym w rodzinie;
3. Stresie wynikającym z zajmowania się osoba chorą oraz sposobach radzenia sobie z nim;
4. Spostrzeganiu objawów chorobowych przez opiekunów –
mogą one być bowiem przypisywane albo chorobie albo paradoksalnie woli osoby chorej;
5. Roli opiekuna i jego doświadczeniu w opiece4.
6. Przemianom funkcji wewnątrzrodzinnych związanych z pojawieniem się zaburzeń psychicznych.
Pomimo wieloletnich badań wciąż jednakże niewiele wiadomo
o funkcjonowaniu psychospołecznym rodzin z dorosłym dzieckiem
z zaburzeniami psychicznymi. Tymczasem pojawienie się choroby/zaburzeń psychicznych u dorastających dzieci staje się sytuacją
stresogenną, która w znacznym stopniu zmienia dotychczasowe
funkcjonowanie rodziny. W związku ze problematycznością teoretycznej interpretacji zjawiska i jego praktycznymi implikacjami konieczne jest zadanie sobie pytań: czy pojawienie się zaburzeń psychicznych u dziecka destabilizuje więzi rodzinne czy też paradoksalnie może doprowadzić do ich wzmocnienia? Jakie obserwuje się
przemiany w obrębie pełnionych funkcji? Czy i jaka jest rola rodziny w przebiegu leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami
psychicznymi? Poszukując odpowiedzi na te pytania nie powinniśmy ograniczać się jedynie do koncepcji biopsychomedycznych, ale
spojrzeć na problem interdyscyplinarnie, ponieważ jedynie takie
podejście jest szansą na spójna i skuteczną pomoc rodzinom z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Tło historyczne patogenezy zaburzeń psychicznych
Miejsce oraz rola rodziny w rozwoju chorób psychicznych ewoluowała wraz z rozwojem kolejnych koncepcji etiopatogenezy schizofrenii. Pionierką badań w tym zakresie była F. FrommB. Kasperek-Zimowska, M. Chądzińska, Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii, „Psychiatria Polska”
2011, nr 5, s. 644.
4
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Reichmann, która stworzyła koncepcję schozofrenogennej matki,
czyli kobiety zimnej, krytycznej i odrzucającej. Kobieta taka najczęściej wiązała się z mężczyzną biernym i słabym, nie potrafiącym
być ani skuteczną przeciwwagą dla silnej współmałżonki, ani też
podporą dla dziecka w określeniu jego granic5. W rezultacie u
dziecka pojawiać się miała schizofrenia, a przyczyniają się do niej
dwie krańcowe postawy: z jednej strony „matczyna nadopiekuńczość”, z drugiej zaś „matczyne odrzucenie”6.
Teoria schizofrenicznej matki stała się początkiem tworzenia
kolejnych teorii dotyczących patologii rodziny oraz jej wpływu na
powstanie i rozwój chorób psychicznych. Pojawiła się koncepcja
rodziny schizogennej, w której schizofrenia nie była traktowana
jako choroba, ale wynik patologicznych relacji w rodzinie. Murray
Bowen zwracał uwagę, że schizofrenia jest efektem trzypokolenowego procesu transgeneracyjnego – przyczyną psychozy u dziecka
mieliby być nie tylko rodzice, ale i dziadkowie7.
Źródłem patologicznych relacji w rodzinie może być również
szczególny typ porozumiewania się między członkami rodziny,
określony jako „podwójne wiązanie” (double-bind), polegający na
tym, że jedna osoba wysyła drugiej przekazy pozostające ze sobą
we wzajemnej sprzeczności. Negatywnym efektem komunikacji
jest niemożność nauczenia się przed odbiorcę (najczęściej syna)
adekwatnego do sytuacji sposobu porozumiewania się, co w konsekwencji miałoby prowadzić do zaburzeń charakterystycznych dla
schizofrenii8.
Również powstały w latach sześćdziesiątych nurt antypsychiatryczny nastawiony krytycznie do społeczeństwa i instytucji, traktował rodzinę jako represyjną wobec chorego psychicznie. Jej
główny przedstawiciel R. Laing uważał, że rodzina może być dla
chorego znacznie groźniejszym więzieniem niż prawdziwe „tka
L. Muraszkiewicz, Rodzina partnerem efektywnego leczenia schizofrenii, „Przewodnik Lekarski” 2002, nr 7, s. 27.
6 E. Wilczek-Rużyczka, A. Czerniak, K. Wojas, Wybrane modele psychoedukacji
rodziny i pacjentów chorych na schizofrenię, „Zdrowie Publiczne” 2008, nr 2, s. 229.
7 L. Muraszkiewicz, dz. cyt., s. 27.
8 B. de Barnabo, Podstawy teoretyczne systemowej terapii rodzin w schizofrenii: rys historyczny, [w:] B. de Barnabo (red.), Schizofrenia w rodzinie, Kraków 1999, s. 24-25.
5
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bowiem niewidzialną pajęczynę z której trudniej jest się wydostać”9. W stworzonej przez niego teorii w genezie schizofrenii istotne są trzy etapy ujęte w formie triady: dobry-zły-szalony. Określenie „dobry” dotyczy pierwszego etapu, kiedy dziecko nie sprawia
żadnych problemów wychowawczych. Stan ten zmienia się w
okresie dojrzewania, kiedy dziecko staje się nieposłuszne oraz negatywnie ustosunkowane do obowiązujących norm. To w rezultacie prowadzi do pojawienia się konfliktu pomiędzy chęcią realizacji
własnych pragnień a oczekiwaniami ze strony rodziców. Związana
z tym stanem nadmierna kontrola ze strony rodziców pozbawia
dziecko wolności i sprawia, że jedynym wyjściem staje się ucieczka
w chorobę psychiczną10.
Historycznie znaczną rolę odegrała również koncepcja małżeńskiego rozłamu i małżeńskiej skośności sformułowana przez Theodore Lidza. Małżeński rozłam charakteryzuje rodzinę w której
rodzice są od siebie oddaleni psychicznie i w sposób nielojalny
walczą o dziecko. Małżeńska skośność występuje natomiast w rodzinach w których jeden z rodziców ma poważne zaburzenia emocjonalne (np. nerwica lub zaburzenia z pogranicza psychozy), a
drugi jest słaby i zależny. Według badań Lidza mężczyźni chorzy
na schizofrenię najczęściej pochodzą z rodzin „skośnych” z dominującą i emocjonalnie zaburzoną matką, natomiast chore kobiety z
rodzin z małżeńskim rozłamie11.
Obecnie w wyniku długoletnich badań koncepcje „podwójnego
wiązania”, schizmatyczne i skośne relacje małżeńskie, pojęcia „schizofrenogennej matki” oraz „schizofrenogennej rodziny zostały zaliczone
raczej do „stygmatyzujących etykietek niż nośnych klinicznie wyjaśnień” ustalono bowiem, że psychologiczne czynniki związane z patogenezą schizofrenii znacznie wykraczają poza diadę rodzicdziecko12. Z drugiej strony jak podkreśla Bogdan de Barnabo trudno
jednoznacznie określić, co jest historią, a co współcześnie obowiązująL. Maruszkiewicz, dz. cyt., s. 27.
A Stypuła, Kultura a choroba psychiczna, Wydawnictwo NOMOS, Kraków
2012, s. 70-71.
11 B. de Barnabo, dz. cyt., s. 19.
12 M. Kalinowska, K. Kotrys, Przypadek schizofrenii – danse macabre z rodziną w
tle, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 14, s. 73.
9

10
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cą doktryną ponieważ wielu autorów pionierskich teorii psychiatrycznych jest nadal czynnych zawodowo, rozwijając się naukowo i
zmieniając swoje poglądy13. Ponadto niezależnie od tego czy w zaprezentowanych koncepcjach tkwi „ziarno prawdy” bez wątpienia
doprowadziły one do systemowego widzenia chorego w kontekście
jego rodziny, sieci społecznej i systemu leczniczego14.
Dodatkowo pomimo postępu medycyny wciąż jeszcze nie
można definitywnie stwierdzić, co tkwi u źródeł chorób psychicznych. Na poziomie praktyki badawczej i społecznej popularny stał
się tzw. paradygmat holistyczny, znajdujący swoje odzwierciedlenie w modelu psychiatrii środowiskowej „wedle której człowiek
jest całością psychologiczno-społeczno-biologiczną, pozostającą w
zwrotnej relacji ze swoim środowiskiem, stąd wszelkie dotykające
go problemy natury psychicznej winny być ujmowane wyłącznie z
holistycznego punktu widzenia”15. Natomiast preferowane w niniejszym artykule systemowe widzenie rodziny – nie kłócąc się z
systemowym podejściem - pozwala na dobór odpowiednich i dla
chorego i jego rodziny programów terapeutycznych, uwzgledniających możliwości zmiany, relacje wewnątrzrodzinne, mocne i słabe
strony rodziny, stopień izolacji społecznej itp., ułatwiając tym samym podejście interakcyjne w terapii16.
Choroba psychiczna dorosłego dziecka jako brzemię rodzinne
We współczesnym rozumieniu rodzina traktowana jest przede
wszystkim nie jako przyczyna choroby ale jej ofiara, przy czym ciężar emocjonalny, społeczny oraz ekonomiczny, który ponosi w
związku z pojawieniem się choroby psychicznej określany jest jako
brzemię rodziny17. Termin ten został po raz pierwszy użyty już w
latach 50-tych XX wieku, jednakże pionierską próbę zdefiniowania
B. de Barnabo, dz. cyt, s. 15.
B. Kasperek, J. Michałowska, P. Sala, K. Spiridonow, Modele oddziaływań
edukacyjnych dla rodzin chorych na schizofrenię, [w:] J. Meder (red.) Rehabilitacja
przewlekle chorych psychicznie, Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP, Kraków
2000, s. 64.
15 A. Sypuła, dz. cyt., s. 55-56.
16 B. Kasperek, J. Michałowska, P. Sala, K. Spiridonow, dz. cyt., s. 64.
17 L. Maruszkiewicz, dz. cyt., s. 30.
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wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie rodziny podjęli się dopiero Grad i Sainsbury, którzy odnotowali pojawiające się
w związku z chorobą poczucie odpowiedzialności18. Podkreślali
oni, że źródłem brzemienia jest również sam proces leczenia oraz
postawy personelu medycznego, terapeutyczno-opiekuńczego, który podtrzymuje i wzmacnia poczucie winy w rodzinach, a nierzadko okazuje im lekceważenie i odrzucenie19. W ramach teorii brzemienia rodziny dokonano jego rozróżnienia na brzemię obiektywne oraz brzemię subiektywne. Brzemię obiektywne to obserwowalne koszty ponoszone przez rodzinę w codziennym życiu, wśród
których na pierwszy plan wysuwają się koszty finansowe, ograniczenia osobistej aktywności i relacji społecznych. Brzemię subiektywne opiera się natomiast na doświadczeniach opiekuna i obejmuje różnego rodzaju emocje i postawy na które wpływa wiele czynników pogłębiających obciążenie rodziny takich jak: wiek chorego,
płeć, długość choroby, liczba hospitalizacji, objawy chorobowe oraz
poziom funkcjonowania chorego20.
Warto podkreślić, że specyfika chorób psychicznych polegająca
na nawrotach i związana z tym konieczność hospitacji wyznacza
sposób funkcjonowania wielu rodzin. To „wzloty i upadki”, okresy
nadziei na poprawę funkcjonowania dzieci przeplatane z ich utratą21. Możliwości zaadaptowania się systemu rodzinnego do tak
trudnej sytuacji zależą nie tylko od indywidualnych zasobów
członków rodziny, ale również od tempa rozwijania się objawów
psychotycznych. Jeżeli choroba psychiczna rozwija się w sposób
łagodny i stopniowy rodzina ma możliwość przystosowania się.
Gwałtowny przebieg choroby z nagłymi i częstymi zaostrzeniami
prowadzi natomiast do destabilizacji systemu rodzinnego22.

J. E. Borowiecka-Kluza, M. Miernik-Jaeschke, R. Jaeschke, M. Siwek, D. Dudek, Brzemię rodziny z zaburzeniami afektywnymi – zarys problemu, „Psychiatria
Polska” 2013, tom XLVII, nr 4, s. 636.
19 L. Maruszkiewicz, dz. cyt., s. 30.
20 B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s. 32.
21 B. Kasperek-Zimowska, M. Chądzińska, dz. cyt., s. 649.
22 E. Borowiecka-Kluza, M. Miernik-Jaeschke, R. Jaeschke, M. Siwek, D. Dudek, dz. cyt., s. 638.
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We współczesnych badaniach zwrócono również uwagę na
fakt, że preferowany rodzaj strategii radzenia sobie z chorobą ma
duży wpływ na wielkość brzemienia doświadczanego przez członków rodzin. Strategia ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (zadaniowa) wiąże się z mniejszym brzemieniem rodzinnym.
Z kolei sposób radzenia sobie poprzez unikanie przejawia się wysokim obciążeniem rodzinnym23. Jednocześnie im większe brzemię
rodziny, tym u chorego wyrabia się bardziej negatywna postawa
wobec leczenia, większe problemy w kontaktach terapeutycznych,
rzadsze korzystanie z usług medycznych oraz większe ryzyko nawrotu choroby. Z tym wiążą się również czynniki negatywnie
wpływające na współpracę takie jak: poczucie winy za pojawienie
się choroby w rodzinie, przekonanie o wyłącznie psychicznym
podłożu zaburzeń, przekonanie o skuteczności jedynie leczenia
szpitalnego a nieskuteczności terapii24.
Chociaż koncepcja brzemienia rodzinnego wiele wniosła do
systemowej terapii rodzin to jej poważnym ograniczeniem fakt, iż
nie uwzględnia ona pozytywnych relacji między osobą z zaburzeniami psychicznymi a jej opiekunem. W badaniach wykazano ponadto, że teoria brzemienia ma działanie stresujące dla chorego ponieważ uświadamia mu, że jest ciężarem dla swoich bliskich. Tymczasem dotychczasowe badania paradoksalnie wykazują nie tylko
negatywne, ale i pozytywne aspekty sprawowania opieki nad osobą chorą psychicznie25 do których zalicza się m.in. zbliżenie emocjonalne i nabycie większych kompetencji w opiece.
Fazy choroby psychicznej i związane z nimi reakcje rodziców
Pojawienie się u dziecka zaburzeń psychicznych niewątpliwie
prowadzi do dezorganizacji rodziny i destabilizacji pełnionych
przez nią funkcji. Na stopień i głębokość reorganizacji rodziny w
następstwie choroby psychicznej wpływ ma wiele czynników:

Tamże.
A. Czernkiewicz, Czego nauczyłem się od moich pacjentów na temat schizofrenii?
„Psychiatria” 2014, nr 2, s. 69.
25 B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s. 32.
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• Długość pobytu w szpitalu: badania wykazały, że krótkie pobyty zwiększają stopień obciążenia rodziny, zwłaszcza kiedy pacjent,
który wraca do domu nadal przejawia objawy psychotyczne. Analogicznie do tego dłuższe hospitalizacje zmniejszają subiektywne obciążenie rodziny, powodują jednakże przejmowanie przez innych członków rodzin ról pełnionych dotychczas przez osobę chorą.
• Częstość hospitalizacji – im jest ich więcej, tym bardziej
przyczynia się to do zmiany oczekiwań i utraty nadziei, że chory
będzie zdolny do samodzielnego życia.
• Stopień nasilenia zaburzeń chorego – im jest on większy,
tym trudniejsze jest przystosowanie rodziny i tym mniejsza akceptacja chorego26.
Problemy związane z pojawieniem się choroby psychicznej
mogą ujawnić potencjał, tkwiący w rodzinie, który może sprawić,
że będzie ona zdolna do tego aby sprostać potrzebom swoich
członków27. Zanim jednak to nastąpi rodzice razem z chorym
dzieckiem przechodzą przez kolejne fazy choroby psychicznej,
wciąż na nowo definiując swoją rolę. Etapy tego procesu opisanego
w literaturze przez P.J Millikena jako teoria Redefiniowania Roli
Rodzica obejmują pięć faz.
Pierwsza faza „znajdowania się na marginesie” składa się z
trzech etapów:
• etap alarmu, kiedy to nietypowych zachowań dziecka nie
udaje się już wytłumaczyć zmianami związanymi z jego wchodzeniem w okres dojrzewania28. Niezależnie od sposobu dotarcia do
świadomości rodziców faktu zaistnienia choroby psychicznej w
rodzicach zawsze wywołuje to głęboki stres, który nierzadko bywa
potęgowany przez okoliczności hospitalizacji (chory może być
umieszczony w szpitalu podstępnie lub na mocy postanowienia
sądu) lub też włączenia rodziny w system urojeniowy29.
I. Przywarka, Rodzina w sytuacji choroby. Wpływ choroby psychicznej na funkcjonowanie rodziny w wielkim mieście (na przykładzie Chorzowa), „Roczniki Socjologii
Rodziny” 2002, tom 14, s. 169.
27 Tamże.
28 B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s. 34.
29 M. Chuchra, Obraz brzemienia rodziny z osoba chorą na schizofrenię, „Roczniki
Psychologiczne” 2009, Tom XII, nr 2, s. 112.
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• etap „podjęcia odpowiedzialności za dziecko” w której rodzice
zaczynają instynktownie chronić dziecko i opiekować się nim ponieważ dziecko nie radzi już sobie z codziennym funkcjonowaniem30.
• etap narastających przeszkód, kiedy narastają trudności ze
zdiagnozowaniem choroby. Po początkowym okresie „zamętu pojęciowego” związanego z pojawieniem się objawów chorobowych
oraz rozpoczęciem leczenia psychiatrycznego w rodzinie zapanowuje przejściowa stabilizacja związana przede wszystkim z określeniem problemu (zdiagnozowanie choroby psychicznej, depresji,
kryzysu lub załamania)31.
Jednocześnie stopniowo narasta bezradność rodziców. Rodzice
z jednej strony obwiniają się, że przez długi czas nie zauważali objawów chorobowych u córki lub syna, z drugiej zaś czują się osamotnieni ponieważ nie posiadają jeszcze konkretnych informacji
dotyczącej specyfiki chorób psychicznych32. Niektórym rodzicom
szczególnie trudno przychodzi pogodzenie się z faktem, że ich
dziecko przejawia zaburzenia psychicznie. Tacy rodzice broniąc
dziecko przed stygmatyzacją wpływają na to, że przerywa ono leczenie i rezygnuje z hospitalizacji33.
Druga faza nosi nazwę „ubezwłasnowolnienia rodzica” i charakteryzuje się przede wszystkim zwiększaniem opieki nad chorym dzieckiem, co z kolei prowadzi do ograniczenia kontaktów
towarzyskich34. Kłopoty w codziennym życiu rodziny przyczyniają
się do braku wspólnych sposobów spędzania wolnego czasu, odstąpienia od zorganizowanych form wypoczynku oraz unikania
spotkań towarzyskich, co izoluje poszczególnych członków rodziny
wzajemnie od siebie, a rodzinę od społeczności35. Pojawienie się
choroby psychicznej u dziecka może powodować również poczucie
winy zwłaszcza u tego rodzica w którego rodzinie występowały
B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s, 34.
J. Bogacz, M. Wojnar, Praca z rodziną chorego na schizofrenię w opiece pozaszpitalnej, [w:] J. Meder (red.) Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie, Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP, Kraków 2000, s. 89-90.
32 B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s. 34.
33 Maruszkiewicz, dz. cyt., s. 31.
34 B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s. 34
35 I. Przywarka, dz. cyt., s. 169.
30
31
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zaburzenia psychiczne. Obwinianie się przez członków rodziny jest
jednakże reakcją uniwersalną i niezależną od obiektywnych okoliczności mogącą owocować nadmierną opieką albo krytycznością,
a czasem paradoksalnie również wrogością wobec chorego36.
W fazie trzeciej „przyłączania się do grupy osób z podobnymi
problemami” rodzice (najczęściej matki) zdobywają coraz większą
wiedzę na temat choroby, jej objawów oraz leczenia. Rodzice dołączają do grup wsparcia, które po pewnym czasie stają się dla nich
podstawowymi grupami odniesienia oraz powodują podzielenie
uwagi między chorym dzieckiem a problemami innych rodzin37.
Czwarta faza „rodzicielskiego prawa wyboru” opiera się natomiast na funkcjonowaniu w grupie, w ten sposób bowiem rodzice
zwiększają własne umiejętności i podejmują wysiłek, aby poprawić
jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi38.
W fazie piątej „doceniania wartości własnego życia” często pojawiają się problemy zdrowotne rodziców związane z wchodzeniem w okres starości oraz przeżywaniem chronicznego stresu.
Powoduje to przeniesienie uwagi na siebie i na te sprawy, które
dotychczas były zaniedbane. Co prawda, kiedy chora córka lub syn
zaczyna funkcjonować trochę lepiej pojawia się w rodzinie pewna
stabilizacja, która jest jednakże burzona przez pojawiające się pytanie: „co stanie się z dzieckiem po mojej śmierci”39. U niektórych
rodziców pojawia się poczucie tzw. „śmierci psychospołecznej”,
gdy osobowość chorego dziecka zmienia się tak bardzo, że tak naprawdę staje się zupełnie inną osobą niż ta którą znali wcześniej.
Dlatego też część badaczy porównuje proces jaki zachodzi w rodzinach z dzieckiem chorym psychicznie do procesu mającego miejsce
podczas reakcji przedłużonej żałoby40.

E. Wilczek-Rużyczka, Komunikowanie się z chorym psychicznie, Wydawnictwo
CZELEJ, Lublin 2007, s. 103
37 B. Kasperek-Zimowska, dz. cyt., s. 34.
38 Tamże.
39 Tamże.
40 M. Chuchra, dz. cyt., s. 114.
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Jak kochając nie męczyć uczuciami chorego? Choroba psychiczna a relacje rodzinne
W niniejszym artykule został zaakcentowany fakt, że pojawienie się choroby psychicznej u córki albo syna oraz wynikające z
niego psychospołeczne nieprzystosowanie chorego powoduje
istotne zmiany w zakresie pełnionych przez rodzinę funkcji. Warto
jednakże podkreślić, że szczególne znaczenie przypisuje się przede
wszystkim zaburzeniom funkcji emocjonalno-ekspresyjnej oraz
związaną z tym dezorganizacją na poziomie interakcji. I chociaż do
tej pory nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte czy choroba psychiczna jest rezultatem dezorganizacji rodziny, czy też dezorganizacja jest wtórna w stosunku do predyspozycji genetycznych to
niezależnie od odpowiedzi na to pytanie w systemie takiej rodziny
często pojawia się konflikt między rodzicami oraz współzawodnictwo o uwagę dziecka oparte na jawnej wrogości oraz podważaniu
wartości drugiego rodzica41. Zakres dysfunkcji rodziny zależy jest
oczywiście od typu zaburzenia psychicznego: będzie on silniejszy
w przypadku zaburzeń psychotycznych (np. schizofrenii), natomiast mniej nasilony w zaburzeniach niepsychotycznych np. depresyjnych lub lękowych42. Badacze zwracają ponadto uwagę na
typ szczególnego porozumiewania się w rodzinach z chorym psychicznie. Stwierdzono, że jest to cecha obecna w rodzinach na długo przed pojawieniem choroby. Patologiczna komunikacja zawiera
komunikaty niejasne, a ich treść jest często niespójna i skierowana
nie tyle do konkretnych osób co do rodziny ogólnie. Zaburzoną
komunikację charakteryzuje ponadto brak empatii, koncentracja na
samym sobie oraz brak komunikatów wprost43.
Niewątpliwie zaburzenia w realizacji funkcji emocjonalnoekspresyjnej mają również znaczny wpływ na budowanie satysfakcji z życia oraz poziomu jakości życia chorych z zaburzeniami psychicznymi. Im bardziej krytyczny klimat emocjonalny w rodzinie

I. Przywarka, dz. cyt., s. 166.
H. Miturska, D. Kurpas, Założenia i kierunki współczesnej psychiatrii, [w:] D.
Kurpas, H. Miturska, M. Kaczmarek (red.), Podstawy psychiatrii dla studentów
pielęgniarstwa, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009, s. 26.
43 B. Kasperek, J. Michałowska, P. Sala, K. Spiridonow, dz. cyt. 67-68.
41
42
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charakteryzujący się przede wszystkim brakiem bliskości emocjonalnej oraz brakiem potwierdzenia własnej wartości przez innych,
tym niższa jakość życia chorych44.
Co charakterystyczne przebieg choroby u osób ze schizofrenią
zależny jest również od środowiska, do którego wracali po zamkniętym leczeniu psychiatrycznym. Chorzy, którzy mieszkali z
rodzicami lub współmałżonkiem mieli znacznie więcej nawrotów
niż ci, którzy mieszkali z rodzeństwem, dalszymi krewnymi lub w
mieszkaniu chronionym. Ryzyko nawrotów było również znacznie
większe, gdy chore dziecko i jego rodzic (zwłaszcza matka) nie
pracowali zawodowo. Teoria ujawnionych uczuć zwraca również
uwagę na klimat, który panuje w rodzinie, odzwierciedlający emocjonalną postawę rodziny wobec pacjenta, która manifestuje się
poprzez negatywne albo pozytywne uczucia45. Chorzy z rodzin o
atmosferze silnie przesyconej emocjami pięciokrotnie częściej powracali do szpitala niż chorzy z rodzin o mniejszym nasileniu emocji46. Badania pokazują, że niezależnie od tego czy są to emocje pozytywne czy negatywne to sama ich nadmierna intensywność jest
zbyt obciążająca dla chorego47. Wcześniejsze obwinianie rodziny o
spowodowanie schizofrenii przerodziło się więc w oskarżanie jej o
spowodowanie nawrotów. Takim sposobem rodzina z „patogennej” przerodziła się w „nawrotogenną”48.
Rodzina jako jeden z podstawowych filarów leczenia i terapii
zaburzeń psychicznych
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie osoba z zaburzeniami psychicznymi przystosowuje się do nowej sytuacji w różny sposób i w
różnym czasie. Wspomagana leczeniem i wsparciem społecznym roB. Kasperek, K. Spiridonow, J. Meder, Jakość życia osób przewlekle chorych z
rozpoznaniem schizofrenii, [w:] J. Meder (red.) Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie, Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP, Kraków 2000, s. 57.
45 L. Maruszkiewicz, dz. cyt. s. 29.
46 K. Tsirigotis, W. Gruszczyński, B. Krawczyk, Zaburzenia depresyjne u członków rodzin pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej schizofrenii, „Problemy Pielęgniarstwa” 2010, nr 18, s. 469.
47 H. Miturska, D. Kurpas, dz. cyt., s. 26-27.
48 M. Chuchra, dz. cyt. s. 103-104.
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dzina ma bowiem szansę zachować równowagę, przeciwstawiając i
przystosowując się do zmian, które w naturalny sposób zachodzą w jej
strukturze49. Analogicznie do tego punktem wyjścia lansowanej obecnie psychoedukacji zaburzeń psychicznych jest teza, że rodzina nie jest
przyczyną zachorowania, a choroba ma w zasadniczym stopniu podłoże biologiczne. Czynnikowi genetycznemu przypisuje się co prawda
istotną rolę, ale jednocześnie „-odżegnując się od uznania rodziny za
sprawcę choroby – dostrzega się poważny wpływ członków rodziny
na przebieg chorowania: od postaw prowokujących nawrót po wpływ
korzystny”50. W preferowanych obecnie programach psychoedukacji
zwraca się uwagę na „proces przywracania normalności w rodzinie”. Z
jednej strony chodzi o organizowanie systemu rodzinnego wokół problemu, w następstwie czego rodzina bierze na siebie ciężar leczenia a
granice opieki psychiatrycznej, odczuwane przez osobę chorą jako represyjne zacierają się. Z drugiej strony „poprzez stopniowe oddzielanie
tego co pojawienie się choroby wniosło do rodziny, od spraw i doświadczeń, które mają inną genezę, problem/choroba ma szansę stać
się częścią historii rodziny, a nie tożsamością jednego z jej członków”.
Dzięki temu możliwe jest wypełnienie luki w systemie leczenia i opieki
w szpitalu51. Podczas prowadzenia terapii należy jednakże pamiętać, iż
dla jej powodzenia szczególnie istotne są dwie wartości: miłość oraz
wolność oraz zwrócić uwagę, „aby nadmierne respektowanie wolności
nie było zaniedbaniem, natomiast miłość nie stała się przeszkodą dla
indywidualnego rozwoju”52.
Streszczenie
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy w psychospołecznym funkcjonowaniu rodzin z dorosłym dzieckiem z zaburzeniami psy-

M. Rostworowska, Koncepcja Wskaźnika Ujawnianych Uczuć, [w:] B. de Barnabo, (red.), Schizofrenia w rodzinie, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 64.
50 M. Rostworowska, J. Robak, B de Barnabo, P. Budzyna-Dawidowski, K.
Ostoja-Zawadzka, Zasady psychoedukacji, [w:] B. de Barnabo, (red.), Schizofrenia w
rodzinie, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 70.
51 W. Kordas, K. Warchoł, A. Kurtyka, K. Walczewski, J. Bogacz, P. Słowik,
Psychoedukacja i psychoprofilaktyka dla rodzin osób chorujących na schizofrenię – raport
z realizacji projektu, „Hygeia Public Health” 2014, nr 49, s. 121.
52 H. Kaszyński, dz. cyt., s. 60
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235

chicznymi. Rodzina jest traktowana jako system a pojawienie się choroby
psychicznej jako silna sytuacja stresogenna prowadząca w rezultacie do
znacznego ograniczenia funkcjonalności rodziny, obniżenia jakości życia
jej członków oraz wykluczenia społecznego. W artykule przedstawiono
kolejno: tło historyczne patogenezy chorób psychicznych, koncepcję choroby psychicznej jako brzemienia rodzinnego, przemiany w zakresie
podstawowych funkcji rodzinnych oraz fazy przez jakie przechodzi rodzina z dorosłym dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi.
Abstrakt
The family of adult children with mental disorders. Psychosocial aspects of
entanglement
in the disease.
The purpose of this article is to draw/pay/attract attention to the
problems in the psychosocial functioning of families with adult children
with mental disorders. The family is considered as a system and the
emergence of mental illness as a strong stressful situation which results in
a considerable reduction in the functionality of the family, the diminution
in the quality of its life and social exclusion of families members. The article presents in the succession: the historical background of the pathogenesis of mental illness, the concept of mental illness as the burden of the
family, changes in the basic family functions and phases through which
passes a family of adult children with mental disorders.
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Piotr Chmiel

Rodzina fundamentem funkcjonowania państwa
Wstęp
Dzisiejszy świat wydaje się być zagubiony w gąszczu przeróżnych pseudowartości, w bezcelowych poszukiwaniach sensu
życia, w chaosie wciskającej się z każdej strony filozofii New Age.
Dzisiejszy człowiek zatracił radość życia, dał się wciągnąć w zgubny wir ciągłego poszukiwania przyjemności, które mają mu dać
szczęście, a okazują się jedynie jego namiastką. Ciągła pogoń za
pseudowartościami okazuje się nieskuteczna i bezowocna, przynosząc tylko coraz większe rozczarowanie i pogłębiając smutek.
Współczesny człowiek zapomina o swoich korzeniach, przyjmując
często bezkrytycznie to, co proponuje mu zsekularyzowany świat i
– coraz bardziej się gubi. Współczesny człowiek potrzebuje powrotu do swoich korzeni, potrzebuje prawdy. Dla każdego człowieka
fundamentem jego życia jest rodzina bez której trudno sobie wyobrazić własnego życia.
Młody człowiek stojący u progu dorosłości ma przed sobą
wiele decyzji do podjęcia oraz wiele spraw do przemyślenia. Nie są
to sprawy błahe, wręcz przeciwnie, są to sprawy istotne i takie, które będą miały wpływ na jego życie w przyszłości. Nie bez znaczenia jest też to, kto młodemu człowiekowi będzie doradzał i pomagał w podjęciu tak ważnej decyzji. Istotne jest, aby miał przy sobie
osoby, które rozwieją wszystkiego jego wątpliwości oraz i utwierdzą w przekonaniu, że podejmuje słuszną decyzję. Wielką rolę w
jego życiu odgrywa rodzina. Wszyscy doskonale zdajemy sobie
sprawę, jak ważna jest rodzina dla każdego z nas. Niestety, zdarza
się, iż są osoby, które nie mają rodziny z rozmaitych względów,
wychowują się w różnego rodzaju placówkach, wśród często nieodpowiedniego towarzystwa. Jednak bardzo często osoby dotknięte brakiem najbliższych osób w dzieciństwie, czy okresie dojrzewania, już w dorosłości chcą stworzyć takową rodzinę i zapewnić
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swojemu partnerowi i dzieciom to, czego sami nie mieli możliwości
doświadczyć w początkowej fazie życia.
Rola rodziny we współczesnym świecie zmieniała się na przestrzeni lat. Kiedyś miała za zadanie wydać potomków na świat i zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dzisiaj niewątpliwie
więcej jest zadań, jakie stoją przed rodziną i jej członkami. Bardzo
dużo oczekuje się od rodziców względem dzieci szczególnie w okresie dorastania oraz w momentach, kiedy dzieci muszą zmierzyć się z
własnymi słabościami i muszą podjąć bardzo ważne decyzje. Rodzina jest również istotną wartością dla istnienia państwa, bowiem bez
rodziny nie ma państwa. Kształt rodziny, jego pozycja społeczna
wskazuje i mówi z jakim państwem mamy do czynienia. Zatem obraz rodziny jest obrazem państwa jako większej wspólnoty.
1. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna
Od zarania ludzkości rodzina postrzegana była jako
najmniejsza, a zarazem najważniejsza wspólnota. Rodzina składa
się z małżonków (rodziców) oraz dzieci. Wspólnota ta od początku
stworzenia ma jasno określony cel i zadania do spełnienia. Jednym
z nich jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Takie spojrzenie na
rodzinę funkcjonowało przez wszystkie epoki i pozostało do dnia
dzisiejszego.
Rodzina odgrywała i odgrywa od zawsze istotną rolę w procesach socjalizacji i wychowania stwarzając przy tym optymalne
warunki do życiowego funkcjonowania ludzi nie tylko w relacjach
rodzinnych, ale i pozarodzinnych. Prawidłowe funkcjonowanie
społeczeństwa i rodzin, które w nim żyją są ze sobą nierozerwalnie
związane. Rodzina niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na kreowanie się osobowości każdego z jej członków. Można uważać rodzinę za kolebkę osobowości. W bliskich relacjach z dorosłymi
członkami rodziny dziecko rozwija podstawowe funkcje psychiczne, wrasta w świat kultury, przejmuje normy i zasady postępowania oraz normy zachowania się. Dziecko od małego nie tyle samo
kształtuje swoją osobowość, ale kształtują ją u niego również rodzice poprzez pełnienie swoich ról rodzicielskich. Rodzina dla dziecka
jest bardzo znacząca i dostarcza mu wzorów zachowań, które przystosują je do życia w społeczeństwie oraz nauczą podejmować wła240

sne decyzje i dokonywać wyborów. Na społeczną osobowość człowieka rodzina wywiera wpływ samo uczestnictwo w życiu rodzinnym, interakcje z jej członkami. Rodzina, jako grupa wywiera
wpływ na swoich członków i równocześnie każdy z nich przez
swoje cechy osobowościowe i swoje zachowanie wpływa na przebieg procesów w rodzinie. Poszczególni członkowie mają wpływ
na kształtowanie się celów i wartości reszty członków. Ten proces
socjalizacji związany jest z podejmowaniem różnych ról społecznych. Pełnienie ról wymaga uczenia się nowych form zachowań,
podejmowania obowiązków, adaptacji oraz korzystania z praw i
przywilejów. Oddziaływanie na dziecko odbywa się przez całe życie. Okres dorastania i adolescencji jest czasem usamodzielniania
się, podejmowania działań i decyzji, które rzutują na dalszą przyszłość. Bardzo ważne w tym czasie jest budowanie poczucia własnej tożsamości, rozwijanie hierarchii wartości, celów życiowych
oraz edukacyjno-zawodowych.
Rodzina była, jest i pozostanie fundamentalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka, podstawowym elementem
wspólnego dobra oraz podstawową komórką życia. Mimo oczywistego charakteru rodziny, zdefiniowanie jej jest dość skomplikowane. Istnieje wiele definicji rodziny – jedne akcentują jej aspekty biologiczne, inne prawne, a jeszcze inne kulturowe czy gospodarcze.
Wszystkie jednak podkreślają bardzo duże znaczenie rodziny dla
jednostki oraz dla życia społecznego. Rodzina jest miejscem biologicznych narodzin oraz podstawowym środowiskiem duchowego
rozwoju. Każdy dla prawidłowego rozwoju potrzebuje indywidualnie dobieranych elementów. Zapewnić to może tylko rodzina,
ponieważ jej poszczególni członkowie wzajemnie i nieprzerwanie
nad tym czuwają. Rodzina widziana w kontekście miejsca rozwoju,
realizacji społecznej ukazuje się jako grupa o charakterze wspólnotowym i jako instytucja społeczne1. Dzisiaj, mocniej niż kiedykolwiek dotychczas podkreśla się wspólnotowy wymiar rodziny, ale
jednocześnie pomija się jej wymiar instytucjonalny. Ten wymiar jest
szczególnie widoczny w byciu grupą formalną i społecznie uznaną.
Przejawia się to w tym, że społeczeństwa wypracowują sobie wła1

L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin 1994, s. 14-15.
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ściwą formę zawiązywania rodziny, jak też jej rozpadu. Rodzina
nie jest tylko prywatną sprawą samych nią zainteresowanych ale
podlega pieczy i kontroli społecznej. Rodzina w każdym społeczeństwie posiada właściwą sobie strukturę i pełni odpowiedni
funkcje zarówno wobec jej członków jak i reszty społeczeństwa.
Ani funkcje, ani struktura nie są dowolne lecz ściśle określone, a
większość z nich jest skodyfikowana i społecznie kontrolowana. Z
chwilą ich naruszenia społeczeństwo poprzez swoje autorytety,
instytucje i urzędy interweniuje i dąży do przywrócenia rodzinie
uznawanej powszechnie struktury2.
Rodzinę najczęściej rozpatruje się na gruncie socjologii, ale dużo uwagi poświęca jej także prawo, psychologia i pedagogika. Termin „rodzina” zwykle odnosi się do pary małżeńskiej posiadającej
dzieci. Niemniej jednak, badacze rodziny uwagę zwracają na to, że
definicja rodziny powinna ujmować wszystkie formy życia rodzinnego, charakterystyczne dla różnych kultur, ustrojów i okresów historycznych. W naszym społeczeństwie podkreśla się znaczenie
więzi formalnych między dorosłymi partnerami, natomiast w innych kulturach rodzinę stanowią zobowiązania moralne oraz fakt,
że grupa osób sama nazywa siebie rodziną. Wincenty Okoń tworząc
swoją definicję rodziny stwierdził, że rodzina to „grupa społeczna,
składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy
więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca
podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”3. Inaczej z kolei rodzinę definiuje Jan Szczepański: „rodzina to mała grupa pierwotna złożona z osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski
oraz silna więź między osobnicza, przy czym stosunek rodzicielski
używany jest w szerokim, społeczno-prawnym rozumieniu tego
terminu, umacniany z reguły prawem naturalnym, obyczajami i
kontekstem kulturowym”4. Większość badaczy twierdzi, że rodzinę
można rozpatrywać w kategoriach grupy lub instytucji społecznej.
Rodzina pojmowana jako grupa społeczna to zbiorowość krewnych
Tamże, s. 16.
W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1987, s. 261.
4 J. Szczepański, Podstawowe pojęcia socjologii. Warszawa 1970, s. 70.
2
3
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osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie oraz poza nim.
Taka grupa krewnych ma poczucie odrębności w stosunku osób niespokrewnionych, ma swoje cele życiowe i zadania, określoną strukturę oraz układ stałych stosunków. Posiada więc podstawowe socjologiczne cechy małej grupy. W jej ramach występują międzyludzkie
bezpośrednie kontakty społeczne, stosunki między ludźmi są bliskie,
emocjonalne5. Społeczeństwo może sprawować swego rodzaju kontrolę nad rodziną, czy wywiązuje się ona ze swoich obowiązków.
Funkcjonowanie rodziny określa też KRIO. Mówi między innymi o
tym, że rodzice i dzieci powinni siebie nawzajem szanować oraz
powinni się wspierać6.
Kiedyś rodzina była silną komórką społeczną aż do
początków rozwoju epoki przemysłowej. Można stwierdzić, że była
to rodzina inna niż ta istniejąca współcześnie. Wiązała się z
wieloma pokoleniami, czyli szerokim gronem krewnych. Rodzina
tradycyjna była dużo bardziej autonomiczna niż rodziny
współczesnej.
Bardzo klarownie na temat rodziny jako wspólnoty mówi
kodeks prawa kanonicznego, a jeszcze wcześniej tematem ten
ukazany jest w Biblii. Na przestrzeni ostatnich wieków wydanych
zostało wiele dokumentów kościelnych jak np. encykliki,
adhortacje czy inne dokumenty, które w bardzo konkretny sposób
zajmują się zagadnieniem rodziny. Na szczególną uwagę zasługują
encykliki Jana Pawła II, który w precyzyjny, a zarazem obszerny
sposób przedstawiał kwestie rodziny. Podczas pielgrzymek
podejmował zagadnienie rodziny, ukazując ją jako niezastąpioną
wspólnotę zrodzenia i wychowania potomstwa. Podobnie czynili
następcy Jana Pawła II – Benedykt XVI i Ojciec Święty Franciszek.
Wiele uwagi rodzinie poświęcali w swoim nauczaniu Ojcowie
Kościoła. Ich nauka na temat rodziny opiera się głównie na myśli
biblijnej z rozwinięciem kwestii małżeńskich i typowo rodzinnych
o nowe tezy.

Z. Tyszka, Socjologia rodziny. Warszawa 1979, s. 57.
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Wydawnictwo Prawnicze Lexi-sNexis,
Warszawa 2011
5
6
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W listopadzie ubiegłego roku obradował w Rzymie synod na
temat rodziny. 8 kwietnia bierczego roku w Watykanie Papież
Franciszek zaprezentował posynodalną adhortację jako owoc obrad
ubiegłorocznego synodu. Nosi ona tytuł „Radość miłości” i składa
się z 9 rozdziałów. Dokument stanowi wynik refleksji i dyskusji
Kościoła na tle współczesnych wyzwań.
Rodzina jako samodzielna, wyodrębniona grupa społeczna o
charakterze instytucji i wspólnoty tworzy swoisty system, który
bazuje na panujących wewnątrz niej powiązaniach. Można wyróżnić cztery takie układy powiązań, które wzajemnie się uzupełniają7.
Pierwszym układem powiązań jest układ postaw miłości, mający na uwadze to, że jedną z podstawowych cech człowieka jest
zdolność do kochania i do miłości wobec drugiego człowieka. Cecha ta najpełniej realizuje się w rodzinie i małżeństwie. We wszystkich definicjach miłości podkreśla się to, że miłość jest odpowiedzią
woli człowieka i jego uczuć na wartość. W rodzinie zarówno dzieci
jak i rodzice wzajemnie postrzegają siebie jako wartości. Tworzą
swego rodzaju triadę wartości. Postawa wzajemnego poszanowania i miłości w rodzinie tworzy jedność. Rodzina nie opiera się na
zasadzie „daję, abyś ty dał”, lecz na regule: według potrzeb i możliwości służyć drugiemu. Ciężko jest mówić o równości okazywania miłości w rodzinie pomiędzy jej członkami. Najważniejsze jednak jest to, że każdy z członków rodziny odczuwa wysiłki pozostałych skierowane na niego, poczucie bycia ważnym i wyjątkowym.
To wszystko daje poczucie wartości własnej osoby i to wyróżnia
najbardziej rodzinę i małżeństwo spośród wszystkich innych grup
społecznych8.
Kolejny układ w rodzinie to układ uzupełnień i dominacji.
Podstawą tego układu jest odmienność wartości wyznawanych
przez każdego z członków rodziny. Odmienność ta może wypływać z różnicy płci, uzdolnień, aspiracji, wieku czy predyspozycji
psychicznych. Młodzi ludzie zakładając własne rodziny wnoszą w
nie dorobek osobistych doświadczeń swoich rodziców oraz dziadków. W rodzinie jednostka nie traci swojej indywidualności tylko
7
8
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L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo…”. s. 15.
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łączy ją z indywidualnością współmałżonka i indywidualnością
dziecka, w wyniku czego powstaje nowa rodzinna rzeczywistość.
Rodzina jest wielością tworzącą jedność. Rodzina jest dynamiczną
jednością osób stale uzupełnianą i wzbogacaną w procesie dorastania dzieci i starzenia się rodziców. W rodzinnej wielości i jedności
istnieje wzajemne podporządkowanie się osób, które tworzy kolejny układ stosunków – dominacji. Fundamentami istnienia takiego
układu są wiek i płeć. W zależności też od poglądów na mężczyznę
i kobietę oraz dzieci i rodziców, układ dominacji posiada różne
formy związane z kulturą danego społeczeństwa. Obecnie rozwój
przemian rodzinnych prowadzi ku kształtowaniu się takiego układu dominacji w rodzinie, aby opierał się nie tylko na różnicy płci
ale też na umiejętnościach i kompetencjach małżonków w danym
zakresie spraw. Autorytet w rodzinie ma ta strona, która lepiej służy rodzinie. Zatem układ dominacji w rodzinie nie jest odgórnie i
na stałe narzucony lecz kształtuje się w trakcie wzajemnego poznawania się jej członków9.
Układ socjalizacji w rodzinie tworzą przyjęte i realizowane
przez nią wartości, normy, pisane i nie pisane prawa, zwyczaje, wzory postępowania, system kontroli oraz rodzaj kar i nagród. Układ ten
normuje życie wewnątrz rodziny i jej stosunek do społeczeństwa.
Wobec dzieci spełnia szczególnie ważną rolę, bowiem wprowadza je
w świat wartości i stosunków społecznych, kształtuje ich predyspozycje do pełnienia określonych ról społecznych. Układ socjalizacji obejmuje wszystkich członków rodziny. Starsze pokolenie wprowadza
młodsze w to, co jest już ugruntowane w kulturze społeczeństwa, a
dzieci prowadzają rodziców w to, co nowe. Dzięki temu, że socjalizacja obejmuje zarówno starszych jak i młodszych, rodzina znajduje się
w centrum przemian kulturowych10.
Ostatnim z układów powiązań w rodzinie jest układ wspólnego działania. Wytwarza się on w realizowaniu wspólnych i jednostkowych potrzeb, a swoje oparcie ma we wspólnocie gospodarczej i mieszkaniowej. Układ współdziałania z wyjątkową siłą i bardzo często z dużą skutecznością działania funkcjonuje w sytuacjach
9

Tamże, s. 15-17.
Tamże, s. 16.
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kryzysowych. Przejawia się w wyjątkowej solidarności członków
rodziny, dążących do najbardziej pozytywnego rozwiązania problemów. Poszczególni członkowie rodziny, realizując postanowione cele i rozwiązując doraźne sprawy, biorą w nich udział od początku do końca11.
Wyżej wymienione układy powiązań dopełniają się w takiej
mierze, ze scalają rodzinę w zwartą grupę o specyficznych cechach
i funkcjach. Daje to rodzinie możliwość trwania i adaptowania się
do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dzięki temu
rodzina jest twórczym partnerem całości życia społecznego, które
dla niej jest wielkim systemem społecznym12. Powyższe uwagi stanowią punkt wyjścia do przedstawienia szerszego zagadnienia na
temat rodziny w ujęciu społecznym, państwowym.
2. Państwo a rodzina
Na temat genezy państwa istnieją różne teorie. Zwrócę uwagę
na klasyczny pogląd Arystotelesa. Pierwotną wspólnotą jest małżeństwo i rodzina. Potem powstały zespoły rodzin i gminy wiejskie, które dla wspólnego dobra połączyły się w państwo. Chodzi o
państwo w sensie greckim, polis, miasto-państwo, samorządną i
niezależną wspólnotę lokalną z własnym prawem, władzami i wojskiem. W Piśmie Świętym jest podobnie. Naród izraelski wywodzi
się z jednej rodziny. Historycznie stanowił on federację spokrewnionych plemion, klanów spojonych więzami krwi. Miłość rodzinna ma w Piśmie Świętym ogromne znaczenie. Państwo powstało
wtórnie, z powodu konieczności obrony kraju przed wrogami. Z
państwem wiążą się zagrożenia: konkurencja władzy z Bogiem,
zdzierstwo podatkowe i zniewolenie. Więź rodzinna jawi się jako
pierwotna. I rzeczywiście, nie znamy społeczności ludzkiej bez rodziny, gdyż w niej rodzą się i wychowują następne pokolenia. Natomiast państwa nie istniały zawsze, a pożytek z nich nie jest wcale
oczywisty, choć wobec złożoności życia społeczeństw jawią się one
jako instytucja konieczna.

11
12
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Wielu współczesnych socjologów zalicza rodzinę do grup
pierwotnych, powstających spontanicznie, z nieformalnych, osobistych powodów. Rodzina stanowi fundament dla tworzenia się
społecznego charakteru i społecznych ideałów jednostki, zwłaszcza
dzieci. W rodzinie osobowość każdego jej członka jest przedmiotem
wspólnego przeżywania, a rozwijanie osobowości stanowi cel. Poczucie wspólnoty wyraża się w mówieniu o sobie „my” oraz poczuciu, że ta grupa sama w sobie stanowi wartość i jakiś cel. Rodzina jest grupą podstawową z tego względu, że stanowi dla jednostki
pierwsze i całkowite przeżycie przynależności do grupy społecznej
oraz dlatego, że emocjonalne i społeczne stosunki w niej nie podlegają zmianom w takim samym stopniu, jak w innych grupach społecznych13. Rodzinę można rozpatrywać również w aspekcie instytucjonalnym. Jeśli przyjmie się prakseologiczne rozumienie terminu instytucji – zakładające, że instytucja to współdziałający dla
wspólnego celu ludzie i ich aparatura, to rodzina z pewnością odpowiada temu kryterium14. W instytucjonalnym rozumieniu rodziny istotniejsze wydaje się być to, że oprócz zaspokajania indywidualnych potrzeb, zaspokaja równie istotne potrzeby społeczne. Z
instytucjonalnym aspektem rodziny związane jest też spełnianie
przez nią funkcji, m. in. Prokreacyjnej, ekonomicznej czy opiekuńczo-wychowawczej.
Niezależnie od pojmowania rodziny jest ona zbiorem ludzi,
którzy dążą do wspólnych celów, stanowią swego rodzaju odrębną
całość. Ta odrębna całość zachowuje swoją identyczność pomimo
zmiany układu osobowego. Wzajemne kontakty członków rodziny
stwarzają szereg trwałych ujednoliceń w zachowaniu. Im bardziej
te ujednolicenia są uznawane, usystematyzowane, wzajemnie zależne tym bardziej rodzina staje się układem autonomicznych jednostek czyli strukturą rodziny15. Rozpatrując wiele definicji struktury rodziny, Z. Tyszka zauważa, że wyróżniają one zazwyczaj trzy
aspekty: psychologiczny – układ więzi emocjonalnych; społeczny –
13 J. Rembowski, Rodzina jako system powiązań, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i
dziecko. Warszawa 1979, s. 129.
14 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Gdańsk 1975, s. 99.
15 Cz. Czapów, Rodzina i wychowanie. Warszawa 1968, s. 6.
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układ pozycji społecznych oraz kulturowy – wzory, normy regulujące życie rodzinne oraz wewnątrz rodzinne role społeczne. Autor
proponuje następującą definicję struktury rodziny: „strukturę rodziny określa: liczba i jakość członków rodziny (liczba dzieci, liczba
innych krewnych), układ ich pozycji i ról społecznych, przestrzenne ich usytuowanie, siła więzi instytucjonalnych i psychicznych
łączących poszczególnych członków rodziny, świadcząca o mniejszej lub większej spójności rodziny, podział czynności oraz struktura wewnątrzrodzinnej władzy i autorytetów, łącząca się dość ściśle
z układem pozycji społecznych, a także wewnątrzrodzinny rozkład
miłości i względów”16.
Biorąc pod uwagę strukturę, charakter, więzi, układy postaw
rodzina ukazuje się jako grupa o wspólnotowym charakterze. Wymiar grupy społecznej i wymiar instytucjonalny rodziny nawzajem
się uzupełniają i gwarantują rodzinie trwałość i właściwe pełnienie
przez nią wyznaczonych funkcji i zadań. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzisiaj mocno akcentuje się wspólnotowy wymiar rodziny
niż kiedykolwiek dotychczas, natomiast pomijany zostaje jej akcent
instytucjonalny. Nie można go ignorować i nie powinno się dążyć
do jego osłabienia, ponieważ może to za sobą nieść negatywne następstwa dla życia rodzinnego i ogólnospołecznego. Do prawidłowego funkcjonowania rodziny należy też spełnianie przez nią
określonych ról i funkcji, które podkreślają, jak ważne jest, aby
każdy z członków poczuwał się do spełniania obowiązków domowych i przyczyniał się do tworzenia harmonii w rodzinie.
Jedną z takich funkcji a może bardziej należy powiedzieć z
zadań jest właściwe reprezentowanie własnego narodu, państwa.
Państwo, które jest również wspólnotą posiada w stosunku do rodziny inny charakter, cele i zadania. Wielu określa tę wspólnotę
jako wielką rodzinę, zaznaczając jednocześnie odmienność celów i
zadań. Każde państwo winno czerpać ze wzoru rodziny ducha
wspólnoty, który stwarza możliwości realizacji konkretnych wyzwań. Postrzeganie państwa podobnie jak rodziny zmieniało się w
poszczególnych epokach, stąd jego cele i zadania ulegały różnym
interesom grup społecznych.
16
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Dzisiejsze rozumienia państwowości zostało wykreowane
pod wpływem przemian społeczno-politycznych. Obecnie utarł się
pogląd uparcie propagowany przez media i wspierany badaniami
„ekspertów”, jakoby potomstwo powinno jak najszybciej opuszczać
dom rodzinny, najlepiej udając się jak najdalej celem „robienia”
kariery. Przynajmniej 2 mln obywateli na tyle wzięło sobie do serca
ów pogląd, że wyjechało poza granice naszego kraju, rzecz jasna za
„karierą”.
Tradycyjny model społeczny opiera się na rodzinie, najlepiej
licznej i wielopokoleniowej. Jest to podstawowa wspólnota ludzka
złączona najsilniejszymi więzami krwi gwarantująca stabilność.
Naród opierający się na rodzinie jest w stanie zatem stworzyć
stabilne państwo, rządzone przez Naród w interesie rodzin. Jeśli
rodzina w jakiś sposób jest w państwie osłabiona, wówczas do
głosu dochodzą czynniki obce, a państwo zaczyna realizować
interes sprzeczny z interesem narodowym, bowiem wbrew
rodzinom stanowiącym podstawę rodzimej wspólnoty. Rodzina
jest pierwszym tworem hierarchicznym wypływającym z jej
natury, łączącym atawistyczne cechy przetrwania, które zapewnić
może jej ciągłość. Stąd na modelu rodziny tworzone były pierwsze
społeczeństwa oparte na hierarchii i dziedzicznym systemie
sprawowania władzy. Jest to system tak prosty, co idealny.
Zakończenie
Rodzina i państwo to dwie rzeczywistości, które są ze sobą
hermetycznie powiązane w zależne od siebie. Nowożytne doktryny
skomplikowały naturalny proces funkcjonowania społeczeństw,
m.in. rwąc łańcuchy nie tylko międzypokoleniowe, ale i rodzinne,
wprowadzając do tego obiegu własnych pośredników działających
wyłącznie w interesie władzy. Fundamentem funkcjonowania
wspólnot zarówno tych pierwotnych jak i ujętych w ramy
nowoczesnych państw powinna być rodzina, a jej prawa stać
winny na pierwszym miejscu. rodzina, instytucja hierarchiczna,
oparta na pokoleniowej ciągłości, uświęcona Słowem Bożym,
kierująca się dobrem wszystkich członków, winna być modelem
przyszłego państwa narodowego odrzucającym zarówno socjalizm
jak i kapitalizm opierając się na planowym, rodzimym systemie
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społeczno-gospodarczym składającym się na równie rodzime
korporacje solidarnie dystrybuujące wytworzone zyski dla dobra
wspólnoty narodowej.
Reasumując, można powiedzieć, że rodzinę i państwo łączy
ten sam podmiot, jednak cele czy wyzwania różnią się od siebie.
Streszczenie
Podstawę kapitału stanowi nie baza materialna, lecz człowiek, zaś
rozwój ekonomiczny i postęp społeczny zależą głównie od mocnej
pozycji rodziny, która jest najcenniejszym kapitałem społecznym
państwa. To właśnie w rodzinie kształtują się tak pożądane w gospodarce
rynkowej cechy, jak rzetelność, uczciwość, solidarność, zdolność do
współpracy i poświęceń, pracowitość czy zamiłowanie do porządku.
Niemożliwe jest osiągnięcie trwałej pomyślności gospodarczej bez
kapitału
społecznego
opartego
na
zdrowych,
prawidłowo
funkcjonujących rodzinach. Nie było do tej pory w dziejach świata kraju,
który osiągnąłby trwały rozwój gospodarczy podczas stagnacji
demograficznej. Pewnym ratunkiem dla zachodnich społeczeństw
wydaje się w tej sytuacji zachęcanie do zakładania rodzin i posiadania
wielu dzieci. Tylko dzięki nim możliwe jest bowiem zachowanie równowagi demograficznej.
Summary
The basis of capital is not material base, but a man, and the economic development and social progress depend mainly on the strong position
of the family, which is the most valuable social capital of the state. It is in
the family shape so desirable in a market economy traits as honesty, integrity, solidarity, cooperation and the ability to make sacrifices, hard work
and passion for order. It is impossible to achieve lasting economic prosperity without social capital based on a healthy, well- functioning families. It was not so far in the history of the world the country that have
achieved sustainable economic development in the stagnant demographics. A salvation for Western society seems to be in this situation, encouraging the establishment of families and have many children. Only thanks
to them is possible because the demographic balance.
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Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą
na samodzielność w dorosłości
„Wydaje mi się, że my, chociaż mało myślimy, ale też mamy prawo do wszystkiego.
Do prowadzenia własnego losu”
„Nie powinniśmy czuć się lepiej lub gorzej, bo jesteśmy inni”
„Chciałabym swoje życie przeżyć sama. Nie chcę, żeby rodzice żyli za mnie”
„Osoba niepełnosprawna to taka osoba, która pracuje i nigdy nie jest zauważana.
Tak jak my. Różni się od osoby zdrowej”.
Mieszkańcy Wspólnoty „Arka”1

Wstęp
Zadaniem szkoły jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do dorosłego życia. Celem edukacji osób z niepełnosprawnością jest przede wszystkim rozwijanie ich autonomii, wdrażanie
ich do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm
społecznych, a w szczególności wyposażenie ich – stosownie do
jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Ważnymi
aspektami są również umiejętności, które pozwolą im na:
- porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób
(werbalnie lub pozawerbalnie),
- zdobycie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb rozwojowych,
- bycie zaradnym w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz poczuciu decydowania o sobie2.

U. Byczkowska, S. Nosarzewska, A. Żyta, Bycie dorosłym czy „wiecznym dzieckiem”? Dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K. D. Rzedzicka,
A. Kobylańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2003, s. 263-271.
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
1
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1. Dorosłość a niepełnosprawność
Czym jest dorosłość? R. Urbański-Korz3 analizując to pojęcie,
odnosi się do trzech podejść do dorosłości: prakseologicznego, antropologicznego i recentywistycznego. Pierwsze z nich bazuje na kryterium wieku, które jest ściśle oznaczone (np. dorosłość obronna, prawno-polityczna) lub stanowi stosunkowo stały przedział wiekowy. W
podejściu antropologicznym człowiek nieustannie dorasta do własnej
wizji dojrzałego życia, a dorosłość nie stanowi kategorii zamkniętej,
lecz jest dynamiczną, stale rozwijającą się wartością. Recentywistyczna interpretacja dorosłości skupia się na czasie teraźniejszym jako
dominancie czasowej w percepcji dorosłości.
Dorosłość związana jest z dojrzałością biologiczną, psychiczną
i społeczną. Dorosłość to obowiązki związane z podjęciem pracy
zarobkowej, koniecznością decydowania o swoim życiu, to gotowość do wchodzenia w role współmałżonka, rodzica, pracownika.
Dorosłość jest związana także z odpowiedzialnością za siebie i najbliższych. Z tym okresem życia związane są liczne obowiązki, ale
także prawa. Prawo do miłości, pracy zawodowej, samorealizacji w
różnych obszarach życia4.
W. Szewczuk twierdzi, że o dorosłości mówimy wtedy, kiedy
młody człowiek zaczyna planować swoje miejsce w społeczeństwie,
uświadamia sobie swoją podmiotowość, możliwość dokonywania
wyborów i podejmowania decyzji życia5. „Człowiek staje się dorosłym, gdy jest sam odpowiedzialny za siebie, gdy jest podmiotem
działalności, sam decyduje o swoim planie życiowym, sam umie się
borykać z trudnościami jego realizacji, sam odpowiada wobec społeczeństwa za swą działalność”6.
Z. Mościcka uważa, że „człowiek dorosły to jednostka zdolna
do samodzielnego zapewnienia sobie bytu i do wykonywania zadań społecznych”7. „Zapewnienie sobie bytu” wiąże się jednoU. Byczkowska, S. Nosarzewska, A. Żyta, Bycie…, op. cit.
Tamże, s. 264
5 Tamże
6 W. Szewczuk, Dorosłość. Człowiek dorosły i jego możliwości rozwojowe [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa, 1993, s. 123
7 M. Malewski, Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1993.
3
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znacznie z podjęciem pracy zarobkowej. Czy osoby z niepełnosprawnością są gotowe na podjęcie pracy? Wielu z nich prawdopodobnie nie znajdzie odpowiedniego, płatnego zajęcia, które byłoby także odpowiednią formą wspomagania ich rozwoju, a proces
rehabilitacji, aby był skuteczny - musi być ciągły.
Podejmując zagadnienia związane z aktywizacją zawodową i
społeczną osób z niepełnosprawnością należy uwzględnić kwestie
odnoszące się do wartości wynikających z zawodowej aktywności8.
Praca zawodowa i wynikająca z niej świadomość przynależności
do społeczności, przyczynia się m. in. do wzrostu poczucia wspólnoty osób z niepełnosprawnością ze wszystkimi ludźmi. Natomiast
osoby te pozbawione pracy, tracą możliwość kontaktu z otoczeniem, zdobywaniem nowych umiejętności czy doświadczeń, a to
powoduje spowolnienie tempa ich rozwoju, a nawet sprzyja jego
regresowi. Przez to, że mają pracę, zajęcie czują się potrzebni, czują,
że mają swój mały wkład w rozwój społeczny i gospodarczy kraju9.
2. Definicja niepełnosprawności
Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 r.10
wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności:
1) stopień znaczny – określa w tym stopniu osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
2) stopień umiarkowany – przyznaje się go osobom z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do
D. Becker-Pestka, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych –
problemy i wyzwania. COLLOQUIUM Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 4/2012, s. 32
9 D. Kukla, Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces
rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr
4 (47), 2004, s. 65-70.
10 Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 7,
poz. 79)
8
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pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych,
3) stopień lekki – zalicza się do niego osobę o naruszonej
sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie
zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności,
jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z
pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia
w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub
środki techniczne.
Rys. 1. Struktura populacji osób niepełnosprawnych w wieku od 16 lat i
więcej, będących w wieku produkcyjnym, wg stopnia niepełnosprawności (źródło: T. Buchwald, 2015, s. 78)

3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna - definicje
Pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oznacza zespół
działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie
tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania,
jakości życia i integracji społecznej11. Rehabilitacja zawodowa ma
na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, art. 7)
11
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odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy12. Natomiast rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym13.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Jedną z form wspomagających proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością jest uczestnictwo w
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Podstawą prawną ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych14
oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej15. W świetle Ustawy „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”16. Warsztaty
mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez
inne podmioty17.
Warsztaty Terapii Zajęciowej umożliwiają osobom z niepełnosprawnością gromadzenie, rozwijanie i podtrzymywanie tych
wszystkich umiejętności, które są niezbędne w codziennym życiu i
kontaktach społecznych oraz pozwalają na opanowanie czynności
przysposabiających do pracy18. Terapia zajęciowa powinna opierać
się na mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością i wykorzyUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…, op. cit. art. 8
Tamże, art. 9
14 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…, op. cit.
15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 nr 63 poz. 587
16 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…, op. cit. art. 10a
17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…, op. cit. art. 10b
18 J. Wyczesany, E Dyduch, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:]
Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, red. K.
Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, 2012, s. 468
12

13
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stywać jej indywidualny potencjał rozwojowy. Cele realizowane w
trakcie zajęć indywidualnych i grupowych to przede wszystkim:
- doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi (higiena
osobista, prace porządkowe, przygotowywanie posiłków, zakupy, itp.),
- przystosowanie do pracy realizowane w pracowniach,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- podtrzymywanie umiejętności edukacyjnych19.
Terapia zajęciowa ma za zadanie rozbudzić aktywność
kulturalną, ruchową, zawodową i społeczną osób z
niepełnosprawnością.
Aktywność
kulturalna
oznacza
zaangażowanie w sprawy kultury i sztuki, polegające na
poznawaniu ich treści, przeżywaniu, przyswajaniu ich sobie,
poddawaniu się ich wpływom, a także odtwarzanie i
przetwarzanie elementów kultury i sztuki oraz tworzeniu nowych
wartości20. Formami aktywizacji kulturalnej uczestników
warsztatów są m. in.: arteterapia (bazująca na wykorzystaniu
różnych technik plastycznych), muzykoterapia (terapia muzyką),
choreoterapia (terapia poprzez taniec), teatroterapia (terapia przez
sztuki teatralne). Aktywizacja ruchowa ma na celu przede
wszystkim podtrzymanie ogólnej sprawności motorycznej i
realizowana jest podczas rekreacji ruchowej, zajęć sportowych i
rehabilitacji. Celem aktywności zawodowej jest zdobywanie
umiejętności zawodowych, doskonalenie samodzielności i
nabywanie praktycznych umiejętności (np. posługiwania się
narzędziami, itp.).
Realizacja zadań odbywa się podczas zajęć w różnych
pracowniach, m. in. technicznej, komputerowej, plastycznej,
ceramicznej, stolarskiej, ogrodniczej, fryzjerskiej, krawieckiej,
gospodarstwa domowego, zoologicznej i innych. Zakres
oddziaływań terapeutycznych w obszarze aktywizacji społecznej
obejmuje czynności życia codziennego, czynności wykonywane na
M. Kościółek, K. Parys, D. Wolska, Wybrane zagadnienia dotyczące
funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej upośledzonych umysłowo [w:]
Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym,
red. J. Pilecki, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002, s. 198
20 T. Aleksander, Aktywność kulturalna [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 1. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2003
19
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rzecz ogólnego funkcjonowania warsztatów i innych uczestników
warsztatów oraz aktywność w środowisku lokalnym. Na koniec
2014 r. aktywną działalność prowadziło 691 warsztatów terapii
zajęciowej, tj. o 9 więcej niż przed rokiem. Najczęściej
organizatorami tego rodzaju jednostek były podmioty sektora nonprofit – w skali kraju prowadziły one łącznie 77% warsztatów.
Dalsze 18% warsztatów działało w ramach sektora publicznego, a
przede wszystkim w ramach jednostek samorządu terytorialnego i
instytucji im podległych. Wśród nielicznej grupy warsztatów
prowadzonych przez inne typy podmiotów (4%) najwięcej działało
w ramach spółdzielni socjalnych (3%). Zbiorowość podmiotów
sektora non-profit, będących organizatorami warsztatów terapii
zajęciowej składała się z 438 organizacji prowadzących łącznie 534
warsztaty. Organizacje te to przede wszystkim stowarzyszenia
(329), a następnie społeczne podmioty wyznaniowe (54) i fundacje
(55). Spośród wszystkich podmiotów non-profit, które były
organizatorami warsztatów, niemal 65% posiadało status
organizacji pożytku publicznego.
W 2014 r. najwięcej warsztatów terapii zajęciowej miało swoje
siedziby w województwie wielkopolskim (12%) oraz mazowieckim
(11%). Województwa, w których działało najmniej warsztatów to
opolskie (2%) i lubuskie (3%) oraz podlaskie, świętokrzyskie i
zachodniopomorskie (po 4%). Struktura warsztatów terapii
zajęciowej ze względu na rodzaj miejscowości, w której WTZ-y
miały swoją siedzibę, była dość wyrównana – 28% placówek
ulokowanych było w miastach na prawach powiatu, 44% w
pozostałych miastach, a 28% - na wsi21.
5. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Zakłady Aktywności Zawodowej w pierwotnym założeniu miały
wypełniać lukę systemu pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a
chronionym i otwartym rynkiem
pracy
dla osób z
21
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spolecznawolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznejzaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r,6,3.html

258

niepełnosprawnością. Podstawą prawną działania ZAZ jest Ustawa z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych22 oraz Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej23. ZAZ zaprojektowany został jako element
trzystopniowego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w
którym osoby niepełnosprawne, które przeszły przez warsztaty terapii
zajęciowej i są w stanie pracować, mogą podjąć zatrudnienie w ZAZ i
tym samym uzyskać niezbędne umiejętności i doświadczenie przed
wejściem na otwarty rynek pracy. W ZAZ mogą znaleźć zatrudnienie
również
osoby
z
orzeczeniem
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności, które nie uczestniczyły w zajęciach WTZ, w
szczególności te, które zostały skierowane do pracy przez powiatowe
urzędy pracy. ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób
niepełnosprawnych
z
orzeczeniem
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania
ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji
pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich
indywidualnych możliwości. 70% ogółu osób zatrudnionych w ZAZ
muszą stanowić osoby z niepełnosprawnością, a tylko 35 % z nich
mogą stanowić osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Kontroli tego stanu podlegają wszystkie ZAZ dwa razy do roku.
Przekroczenie wskaźników zatrudnienia wiąże się z automatyczną
utratą statutu ZAZ. Koszty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w
stopniu znacznym i umiarkowanym finansuje PFRON w ramach
umowy z organizacją prowadzącą ZAZ24.
Pierwszy zakład aktywności zawodowej powstał w drugiej połowie 2000 roku. Do połowy 2013 roku utworzono łącznie 69 tego typu placówek. Najwięcej – 16 ZAZ zostało utworzonych w 2004 roku.
Założycielem ZAZ może być gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna. Z danych z badania PFRON
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…, op. cit.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. 2012 poz. 850)
24 www.zazstroze.pl
22

23
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wynika, że najczęściej organizatorem ZAZ są organizacje pozarządowe (33 zakłady, czyli 56, 9%). Samorząd powiatu utworzył 12 ZAZ
(22,4 %), a samorząd gminy – 12 (20, 7%)25.
6. Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)
Zakład pracy chronionej to miejsce pracy osób z ogólnie,
znaczną obniżoną sprawnością lub zdolnością wysiłkową, wymagającą szczególnej opieki i ułatwień w celu zaadaptowania się do
pracy, którą mogą podjąć w przyszłości w zwykłych zakładach26.
Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej regulowane jest przez
Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych27. W ogólnych
założeniach w zakładach tych powinny być zatrudniane osoby z
umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które
ze względu na aktualny stan zdrowia nie mogą uzyskać zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zakłady pracy chronionej są
zróżnicowane i tworzą placówki mające charakter:
- samodzielnych zakładów pracy,
- zakładów pracy kooperujących z dużymi zakładami przemysłowymi,
- dodatkowych zakładów pracy przy dużych zwykłych
przedsiębiorstwach produkcyjnych,
- wydzielonych działów pracy w zwykłych zakładach przemysłowych28.
Liczba zakładów pracy chronionej od roku 2000 maleje. W
ciągu siedmiu lat (2000- 2006) liczba ich zmniejszyła się o 1374 jednostki. Od 2002 r. do 2005 r. następował ciągły spadek zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. W ciągu czterech lat 2002 – 2005 zatrudnienie osób niepełnosprawnych spadło o ponad 169 tysięcy osób,
co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym ze względu na niski
wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polhttp://www.pfron.org.pl/pl/publikacje/badania-i-analizypfro/77,dok.html
26 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2002
27 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…, op. cit.
28 J. Wyczesany, Pedagogika…, op. cit.
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sce. Pozytywnym sygnałem może być niewielki wzrost zatrudnienia w 2006 r. o 1808 osób niepełnosprawnych, mimo spadku liczby
ZPCh. Najwięcej zakładów – 413 co stanowi 18,0% zlokalizowanych było w woj. wielkopolskim, a najmniej w opolskim – 28 co
stanowi 1,2%.29.
Zakończenie
Przez ostanie kilkadziesiąt lat można zauważyć duży
wzrost zainteresowania sprawami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością, związanych z ich obecnością w społeczeństwie,
poprzez edukację i pracę. Wielu z nich, ze względu na poziom
funkcjonowania oraz deficyty rozwojowe, najprawdopodobniej
nie będzie w stanie podjąć w przyszłości pracy zarobkowej. Zasadne wydaje się zatem tworzenie większej ilości miejsc sprzyjających ich aktywizacji, gdzie wykorzystywać się będzie ich umiejętności i bazować na mocnych stronach, aby ustawicznie wspierać proces włączania ich w społeczeństwo.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wartości aktywizacji zawodowej w życiu osób z niepełnosprawnością, która stanowi formę rehabilitacji zawodowej i społecznej. Rozważania teoretyczne rozpoczęto
od zdefiniowania pojęcia dorosłości w kontekście niepełnosprawności,
poprzez definicje rehabilitacji społecznej i zawodowej. W pracy zwrócono
szczególną uwagę na wybrane formy aktywizacji, tj warsztaty terapii
zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej oraz zakłady pracy chronionej, a także krótko podsumowano ich działalność na terenie Polski.
Summary
Actively achieving employment for the people with disabilities as the
chance for independence in adult life
The primary purpose of this article is to show the importance for
the people living with disabilities of actively achieving employment as it
is the main form of occupational and social rehabilitation. The definition
of adulthood in relation to disability gave the beginning to the theoretical
conceptualizations that also included the issues of social and occupational
29
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rehabilitation. I paid special attention to specific forms of employment
incentives such as occupational therapy workshops, employment focused
occupational workshops and sheltered work environment. A short summary of their activities in Poland is also incorporated in my work.
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Aleksandra Piskorowska

Postawy otoczenia społecznego wobec osób niepełnosprawnych
i ich rodzin
Wstęp
Pojęcie ‘’stygmat’’ (gr. stigma), w słowniku wyrazów obcych
definiowane jest, jako „znak, znamię, piętno’’1. Tym słowem w starożytnej Grecji określano piętno wypalane lub wyciśnięte na ciele
osób moralnie potępionych, wyklętych lub pozbawionych wszelkich praw, np. przestępców, zdrajców, niewolników. Stygmatyzacja (etykieta) charakteryzuje się sprowadzeniem, zredukowaniem
całej osobowości i wszystkich cech człowieka do postrzegania go w
świadomości społecznej w jednym wymiarze, z jedną dominującą
cechą związaną z określonym stygmatem2. Stereotypami z kolei
posługujemy się wówczas, gdy z pewną kategorią osób nie mamy
kontaktu lub kontakt z tymi osobami jest rzadki i nie ma możliwości wyrobienia sobie opinii na ich temat na podstawie własnego
doświadczenia3.
Trzeba zauważyć, że osoby uzależnione od innych czyli. na
przykład osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na przypisywanie im etykiety w środowisku, a ich pozycja społeczna jest
zdecydowanie słabsza, ponieważ muszą liczyć na pomoc otoczenia
przy wykonywaniu czynności życiowych. Stygmatyzacja jest
czymś trwałym i jej skutki rozciągają się na różne sfery życia,
kształtując niekorzystny obraz siebie u osoby niepełnosprawnej.
Często zdarza się tak, że etykieta wyodrębnia ludzi bez żadnego
związku z ich rzeczywistymi cechami osobowości i statusem społecznym, pokazując ich jedynie w stereotypowym paradygmacie.
Jest to szczególnie widoczne w reakcjach na osoby upośledzone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat
A. Gutowska, Stygmatyzacja chorych psychicznie [w:] red., Z. Pałąk, Jakość życia
osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii – Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 230 – 321.
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
1
2
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umysłowo, gdzie oprócz posiadanych dysfunkcji, również posiadane umiejętności staja się podporządkowane przypisanej etykiecie, kimkolwiek by ona nie była, traktuje się ją, jako dewianta. Siła
etykiety może być tak znaczna, że często przenosi się nawet na otoczenie niepełnosprawnego. Rodzice dzieci z widoczną niepełnosprawnością mogą zostać społecznie naznaczeni, stać się w środowisku społecznym osobami „od tego niepełnosprawnego dziecka”.
Niestety trzeba zwrócić również uwagę na fakt, ze stereotypy charakteryzują się tym, że dotyczą całych grup ludzi, a nie jednostek,
dając gotowy obraz postaw i zachowań, które jakoby mają być charakterystyczne dla członków określonej zbiorowości. Niestety nierzadko osoby niepełnosprawne same są nosicielami stereotypów,
gdyż w okresie wychowania wpojono im taki schematyczny obraz
siebie, jako członka „innej” grupy społecznej. Innym faktem dotyczącym stereotypów jest to, że ludzie najczęściej odwołują się do
wyobrażeń stereotypowych, gdyż pozwala im to budować pozytywny wizerunek samego siebie, odróżniając ich od tych, którzy są
poprostu „gorsi”4.
1. Stereotypy dotyczące niepełnosprawnych i ich rodzin –
przyczyny.
Niestety, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych często nie mają wymiaru pozytywnego, nierzadko mogą przybierać
formę piętnowania, postawy obojętności, postawy odrzucającej,
bądź agresywnej. Postawa obojętności może wyrażać się w unikaniu kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, bądź też kontakty te
mogą ograniczać się do chłodnych, niezobowiązujących. Z kolei
postawa odrzucająca w stosunku do niepełnosprawnych wyraża
się unikaniem jakichkolwiek kontaktów pomimo istniejącego sąsiedztwa, a nawet jawnym okazywaniem lekceważenia i nieposzanowania potrzeb niepełnoprawnych. Inna postawa, postawa agresywna polega na agresji słownej, a nawet stosowaniu przemocy
fizycznej5.
Tamże, s. 94 – 98.
Z. Krawczyńska – Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej,
Katowice 1998, Wyd. Śląsk, s. 77 – 80.
4
5
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Niewłaściwe postawy w stosunku do osób/dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin mogą być skutkiem różnych przyczyn –
lęku przed odmiennością, obawy przed ich niesamodzielnością i
uzależnieniem od innych, brakiem wiedzy i doświadczeń osobistych w kontaktach z nimi, nieumiejętnego zachowania się w ich
towarzystwie. Przyczyną negatywnych postaw wobec niepełnosprawnych mogą być także złe doświadczenia z przeszłości związane z osobami niepełnosprawnymi, brak wzajemnej komunikacji,
dezinformacja. Często wiele osób nie wie czy na przykład jawnie
okazywać, że zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia
z osobę niepełnosprawną, czy też nie dostrzegać tego i nie wprowadzać niepełnosprawności do wzajemnych relacji. Znaczna grupa
osób w wyniku nieumiejętnego reagowania na kalectwo tworzy
pewno rodzaju dystans, izoluje się od osób niepełnosprawnych,
często niepotrzebnie współczuje lub też przejawia nadopiekuńczość. Tego rodzaju negatywne postawy mogą wiązać się także z
rozpowszechnianiem często krzywdzących i nieprawdziwych stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych przypisując im
pewne niekorzystne cechy. Ponadto, negatywne zachowania i postawy wobec osób niepełnosprawnych mogą powodować zwrotnie,
nieprzyjazne zachowania niepełnosprawnych wobec osób sprawnych. Warto dodać, że negatywne postawy wobec niepełnosprawnych przejawiają się najczęściej bezpośrednio w codziennych osobistych relacjach, a także pośrednio, czyli w rozwiązaniach architektonicznych – urbanistycznych, w przepisach prawnych, bądź
dostępności miejsc do nauki i pracy. Dlatego też niezmiernie ważne
jest rozpoznawanie istniejących stereotypów i negatywnych postaw
w stosunku do osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie „znoszenie barier”6.
Warto przyjrzeć się bliżej czynnikom które sprawiają, że niejednokrotnie osoby niepełnosprawne są odrzucane. Jednym z takich mechanizmów jest „domaganie się postawy żalu” ze strony
jednostki niepełnosprawnej, której powinnością jest występowanie
A. Ostrowska, Społeczeństwo polskie wobec osób niepełnosprawnych. Przemiany
postaw i dyskursu, [w:] red., J. Sikorska, Społeczne problemy osób niepełnosprawnych,
Wydawnictwo Ibis PAN, Warszawa 2002, s. 52 – 64.
6
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w roli osoby cierpiącej i nieszczęśliwej, wymagającej pomocy, w
związku z tym podległej, zależnej i gorszej. Innym czynnikiem
uruchamiającym negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych jest mechanizm oparty na lęku społecznym, czyli „strach
przed społecznym ostracyzmem” źródłem tego lęku jest przekonanie, iż kontakt z osobą niepełnosprawną może być odczytany jako
słabość, a także może wiązać się z kojarzeniem osoby sprawnej z
niepełnosprawnością. Innym czynnikiem powodującym powstawanie negatywnych postaw wobec niepełnosprawnych mogą być
„nieustrukturalizowane sytuacje”, które mogą mieć różne źródła:
poznawcze – wynikają z braku odpowiednich i społecznie akceptowanych reguł, postępowania w sytuacji pierwszego kontaktu z
osobą niepełnosprawną, afektywne – wiążą się z pojawieniem się
na poziomie wegetatywnym negatywnych i lękowych reakcji
wzbudzanych przez to, co jest postrzegane, jako dziwne. Niemałe
znaczenie odgrywa: „awersja estetyczna” będąca wynikiem postrzegania nierzadko widocznych i znacznych w różnych rodzajach
niepełnosprawnych zniekształceń ciała, (deformacje ciała, amputacje, deformacje twarzy). Towarzyszą temu najczęściej uczucia niechęci, wstrętu, odrazy. Te odczucia stają się źródłem lęku przed
naruszeniem integralności obrazu własnego ciała, czyli zagrożeniem jego uszkodzenia, mogąc stanowić podstawę unikania kontaktu z osobą niepełnosprawną7.
2. Główne stereotypy dotyczące niepełnosprawnych i ich
rodzin
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, ze stereotypy dotyczą każdej
grupy społecznej. W grupie osób niepełnosprawnych tworzą się
one głównie z powodu „inności” tejże grupy. Wielu ludzi ma na
temat osób niepełnosprawnych minimalną wiedzę lub zna osoby
niepełnosprawne „tylko z widzenia”, albo nie utrzymuje z tymi
osobami żadnego kontaktu. W przekonaniu wielu osób osoba nie7 M. Gąsowska, Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych – projekt programu kształtującego postawy dzieci i młodzieży,[w:] red. J. Rottermund, A. Klinik,
Wybrane uwarunkowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2005, s. 183 – 190.
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pełnosprawna ma liczne ograniczenia w sprawności fizycznej i
umysłowej, jest niesamodzielna, nieproduktywna, nieprzydatna, i
stanowi duży ciężar dla innych. Można wysnuć przypuszczenie, ze
duży wpływ na taką postawę ma dominujący w naszych czasach
kult sprawności fizycznej, tężyzny i zdrowia. Wiele osób prezentujących postawę negatywną w stosunku do osób niepełnosprawnych unika kontaktów z niepełnosprawnymi ludźmi i ich rodzicami, obawiając się ze w trakcie kontaktów z taką osobą mogą przeżyć przykre przeżycia oraz nie wiedzieć w jaki sposób powinni się
zachować. W skutek swoich przekonań dotyczących osób niepełnosprawnych nie podejmują kontaktów z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci, a mieszkając w sąsiedztwie z niepełnosprawnym dzieckiem uważają nierzadko ze takie dziecko jest
wielkim ciężarem dla rodziców, nie ma szans na normalny rozwój
oraz normalne życie, a nawet że powinno być oddane do zakładu,
często zabraniając bawić się swoim dzieciom z dzieckiem niepełnosprawnym, wyrażając litość i współczucie wobec upośledzonego
dziecka8. Kolejnym krzywdzącym stereotypem jest to, że życie osoby niepełnosprawnej jest życiem nie tylko mniej wartościowym, ale
również bardziej uciążliwym dla bliskiego otoczenia. Ponadto
przyjęło się przekonanie ze urodzenie niepełnosprawnego dziecka
to dramat rodziny, konieczność rezygnacji jej najbliższych z życia
osobistego, towarzyskiego, kariery zawodowej, dotychczasowych
standardów materialnych. Tego rodzaju stereotypy mogą osłabić
mechanizmy radzenia sobie w zaistniałej sytuacji, być źródłem depresji lub przyczynić do rezygnacji z opieki nad dzieckiem. Inny
stereotyp dotyczy edukacji dziecka niepełnosprawnego, a mianowicie wiąże się z tym, że niejednokrotne dziecko uczęszczając do
szkoły specjalnej, z racji nienadającego się do „normalnej’’ uznawane jest jako gorsze. Podobnie dzieje się w sferze zawodowej,
pracodawcy mając do wyboru pracownika niepełnosprawnego i
pełnosprawnego zazwyczaj wybierają pełnosprawnego, co z kolei
przyczynia się do utrwalania groźnych stereotypów dotyczących
A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych,[w:] red. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydanie Drugie, Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 38.
8
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izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz bezrobocia i życia
tych osób w ubóstwie. Stereotypy dotyczą także pełnienia przez
osoby niepełnosprawne ról rodzinnych, np. niskiej atrakcyjności
seksualnej, a także ograniczonych możliwości pełnienia obowiązków macierzyńskich czy ojcowskich. Według innego stereotypu
posiadanie partnerki/partnera niepełnosprawnego to marnowanie
sobie życia. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w stereotypach osoba
niepełnosprawna postrzegana jest, jako niezaradna, mało przydatna do realizacji celów i interesów różnych grup9.
3. Negatywne postawy społeczne wobec osób z upośledzeniem umysłowym
Warto zwrócić uwagę na negatywne postawy dotyczących
osób z upośledzeniem umysłowym. Tego rodzaju postawy wynikają z różnych przyczyn, np. lęków przed ich odmiennością, konsekwencjami ich niesamodzielności, nieumiejętnego zachowania się
wobec osób upośledzonych, oraz niskich kompetencji społecznych
samych osób upośledzonych, utrudniających nawiązywanie i
utrzymywanie kontaktów społecznych. Stereotypy mogą powstawać w wyniku postrzegania wyglądu zewnętrznego niepełnosprawnych. Atrakcyjność wyglądu jest bardzo ważna dla kształtowania się relacji interpersonalnych, a niestety osoby niepełnosprawne rzadko bywają postrzegane za ładne. Wiele osób specyficzny wyraz twarzy osób niepełnosprawnych kojarzy z negatywnymi cechami charakteru, negatywnie często odbierane są także
deformacje sylwetki, wózek inwalidzki, kule, aparat słuchowy,
grube szkła korekcyjne. Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim
w znacznej części nie odbiegają wyglądem od człowieka pełnosprawnego, jednakże upośledzeni umysłowo w głębszych stopniach, u których często występują widoczne deformacje lub dysfunkcje w wyglądzie mogą zniechęcać do nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nimi. Inny stereotyp związany z upośledzonymi umysłowo dotyczy tego, ze osoby upośledzone umysłowo pomimo biologicznej dorosłości pozostają wiecznymi dziećmi, wobec
M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 69 – 72.
9
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tego często zwraca się do nich zdrobniale, pieszczotliwie bądź
zmiękcza imiona. Wiąże się to też niejednokrotnie z ubieraniem
niepełnosprawnych dorosłych w ubranka z motywami bajkowymi,
elementami kokardek bądź falbanek lub też tego rodzaju zachowanie ma odzwierciedlenie w organizowaniu czasu osoby dorosłej,
który niejednokrotnie upływa na bezcelowych zajęciach, np. oglądaniu bajek dla dzieci. Stereotyp „wiecznego dziecka” wiąże się
również z takimi negatywnymi cechami charakteru jak niedojrzałość społeczna, zaburzone relacje z innymi, bezużyteczność społeczna. Innym, bolesnym stereotypem przepisywanym osobom
niepełnosprawnym umysłowo jest ich niezdolność do kształcenia,
jako osoby pozbawionej indywidualnych cech osobowych, potencjału rozwojowego, osoby nieposiadającej normalnych potrzeb,
przeżyć czy zachowana. Często osoby doświadczające tego rodzaju
upośledzenia postrzegę są, jako osoby nienadające się do pracy w
ogóle bądź mogące wykonywać tylko proste zadania w warunkach
chronionych tzn., kiedy ktoś inny przejmuje odpowiedzialność za
organizacje pracy i jej nadzorowanie. Zatrudnianie zaś osób niepełnosprawnych postrzegane jest, jako mało opłacalne dla pracodawcy, mało rentowne, ryzykowne, a przy tym bardzo odpowiedzialne. Wiele osób sądzi, że niepełnosprawni mogą pracować tylko w
specjalnych zakładach pracy. Inny równie bolesny stereotyp to brak
autonomii osób niepełnosprawnych, czyli dążenia do samodzielności, niezależności oraz samorealizacji. Inny rodzaj stereotypu dotyczy utożsamiania niepełnosprawności umysłowej z chorobą psychiczną, kolejny wiąże się z nietolerancją wobec aktywności seksualnych osób upośledzonych umysłowo. Stereotypy często też ukazują osobę niepełnosprawną, jako przejawiającą wzmożoną, wręcz
patologicznie rozbudzoną seksualność, bądź aseksualność. W stereotypach dotyczących sfery seksualnej tych osób można zauważyć, że społeczeństwo boi się ich seksualności. Zachowania seksualne niepełnosprawnych są najczęściej ignorowane bądź karane, są
oni traktowani jak małe dzieci. Wiele osób sądzi również, że osoby
te nie są zdolne do zakładania rodziny i małżeństw oraz posiadania
dzieci, ze względu na to, że nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za posiadane potomstwo. Ten stereotyp wiąże się z ryzykiem
wydania dziecka na świat z taką samą niepełnosprawnością co ro270

dzice, co dodatkowo zwiększałoby zapotrzebowanie na pomoc i
opiekę. Część osób sadzi, ze upośledzenie umysłowe bądź niepełnosprawność ruchowa jest karą za winy własne lub bliskich, jednakże stereotyp ten ulega powolnemu zatarciu10.
4. Dzieci z niepełnosprawnością w grupie rówieśniczej
Myślę, ze omawiając stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych warto zwrócić uwagę, w jaki sposób tę grupę osób postrzegają dzieci w wielu przedszkolnym. Otóż, spore znaczenie w
kształtowaniu u dzieci obrazu osób z niepełnosprawnością odgrywa przekaz rodzicielski. Z badań Anetty Soroki – Fedorczuk wynika, że około 84 % rodziców podejmuje rozmowy ze swoimi dziećmi
na temat osób niepełnosprawnych. Informacje o osobach niepełnosprawnych udzielane dzieciom dotyczą głównie konieczności
udzielania pomocy tym osobom oraz bycia tolerancyjnym wobec
nich. Wysunąć wobec tego można wniosek, że jeśli rodzice posługują się określonym stereotypem dotyczącym osób z niepełnosprawnością np. spostrzegają te osoby, jako zależne od pomocy
innych to swoje poglądy na temat tej grupy mogą wprost przekazywać dziecku. Dodatkowo, jeżeli rodzice niewiele wiedzą na temat niepełnosprawności, jej przyczyn, czy też osób, których dotyczy, to nie będą rzetelnie odpowiadać dziecku na jego pytania
związane z tą problematyką. Ponadto, jeżeli w obecności dziecka
rodzice posługują się obraźliwymi etykietami dotyczącymi określonych grup społecznych w tym przypadku osób niepełnosprawnych, wypowiadają się na temat tego, dlaczego te osoby zasługują
na swój los lub dlaczego są gorsze od innych, to takie treści mogą
zapadać szybciej dziecku w pamięć, niż komunikaty kierowane
bezpośrednio do niego. Trzeba zauważyć również, że zachowania
rodziców w stosunku do osób niepełnosprawnych mogą przyczyniać się do kształtowania określonych stereotypów i uprzedzeń u
dzieci. Istotne role w kształtowaniu stereotypów odgrywają środki
masowego przekazu, które niejednokrotnie ukazują osoby niepełnosprawne, jako ofiary, osoby cierpiące i godne pożałowania dla
całego społeczeństwa, niezdolne do pełnego udziału w życiu spo10

M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym…, s. 89 – 101.
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łecznym. Również w bajkach czy kreskówkach nierzadko zdarza
się że, ułomności w wyglądzie fizycznym posiada jedyny bohater
negatywny, „czarny charakter”. Z badań A. Soroki – Fedorczuk
wynika, że część dzieci sześcioletnich mimo tego, że nie wie, czym
jest niepełnosprawność kojarzy to pojęcie z czymś, groźnym, tajemniczym lub złym11.
Warto zwrócić także uwagę na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w grupie. Niestety zasadniczym problemem z jakim
często zmagają się osoby niepełnosprawne jest brak akceptacji i
niska pozycja zajmowana w grupie, posiadanie niewielkiego
wpływu na decyzje grupowe, mniejsze niż inni możliwości wyrażania poglądów, narażenie na niekorzystne sankcje grupowe np.
dziecko niepełnosprawne pozostaje w pewnym osamotnieniu
chodź fizycznie przebywa z innymi dziećmi. Wielu zdrowych
uczniów klas integracyjnych w swojej postawie do niepełnosprawnych kolegów przybiera postawę wymuszonego protekcjonalizmu:
pomaga na forum klasy i w sprawach nauki, jednocześnie wyrażając niechęć do wspólnej zabawy. Może to prowadzić do niekorzystnego zjawiska przyzwyczajania się i akceptacji własnej izolacji,
wpływając na niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości,
która utrudnia nawiązywanie kontaktów, wytwarza lęk przed sytuacjami nowymi, niechęć w dążeniu do nawiązywania relacji z
ludźmi12. Zwykle im większy jest stopień ograniczenia ruchowego
tym osoba niepełnosprawna ruchowo ma mniej okazji do nawiązania i utrzymania przez dłuższy czas kontaktów z szerszą grupą
społeczną. Ponadto w okresie dzieciństwa niepełnosprawni są postrzegani przez rówieśników, jako nieatrakcyjni partnerzy zabaw,
będąc nierzadko obiektem drwin, przezwisk, co wpływa niewątpliwie, na jakość ich późniejszych kontaktów społecznych. A. Zadów – Niton wykazała, że zdecydowana większość dzieci niepełnosprawnych ruchowo (73%) zajmuje w zespołach rówieśniczych
11 J. Kowalska, Rola przekazu społecznego i kulturowego w kształtowaniu stereotypu
osoby z niepełnosprawnością u dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] red. P. Tomaszewski, K. Bargiel – Matusiewicz, E. Pisula, Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, Warszawa 2015, s 75.
12 Tamże 131 – 136.
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niekorzystne pozycje, są w znaczny sposób nieakceptowane przez
kolegów, co prowadzi do ich odrzucenia bądź też izolacji w grupie.
Do przybierania postawy bierności przyczyniać się do tego może
pewny brak naturalnej pewności siebie, poczucie niższości, izolacja
od otoczenia, niska samoocena, świadomość byciem gorszym, bycie innym od pozostałych. Kontakty negatywne w stosunku do
niepełnosprawnych rówieśników przybierają najczęściej postać
dokuczania, sprawiania przykrości, obrażania, obgadywania. Jedną
z przyczyn trudności w interakcjach może być dość częste wypytywanie i przyglądanie się osobie kalekiej. Osoba niepełnosprawna
może w takiej sytuacji eliminować temat inwalidztwa poprzez unikanie go, bagatelizować inwalidztwo poprzez wypowiadanie się w
sposób pogodny i żartobliwy o nim, bądź też atakować napastnika
poprzez ostre i ośmieszające zarazem zaspokojenie chorobliwie
ciekawego rozmówcy. Z badan A. Maciarz, która przebadała 28
dziewcząt i 28 chłopców ze schorzeniami narządu ruchu w wieku
od 14 do 17 lat wynika, że zarówno badani chłopcy jak i dziewczęta
mimo tego, ze dostrzegają u badanych rówieśników pełnosprawnych przede wszystkim cechy negatywne tj. złośliwość, arogancje,
zarozumiałość, i unikanie kontaktu to młodzież ta znacznie częściej
deklaruje chęć nawiązania kontaktów koleżeńskich, przyjaźni i
pierwszej miłości ze sprawnymi rówieśnikami płci odmiennej, niż z
osobą niepełnosprawną. W związku ze świadomością trudności w
zyskaniu akceptacji emocjonalnej ze strony pełnosprawnych rówieśników młodzież ta niepokoi się o pomyślność swojego związku
małżeńskiego obawiając się doświadczania litości ze strony męża/żony13.
Zakończenie
Podsumowując nie sposób zauważyć, że sposób postrzegania
i oceniania osób niepełnosprawnych zależy od wielu czynników
osobowościowych, społecznych i kulturowych. Zdrowa i sprawna
część społeczeństwa nie umiejąc zrozumieć odmienności, narzuca
często ludziom niepełnosprawnym błędne i uproszczone oczekiP. Majewicz, Obraz samego siebie, a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 20 – 24.
13
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wania związane z ich zachowaniem w różnych sytuacjach. Nie małe znaczenie w tej kwestii odgrywa wysoka pozycja, jaką w hierarchii wartości naszego społeczeństwa zajmuje zdrowie, siła i sprawność fizyczna, a także sukces, produktywność i zamożność. Niewłaściwe postawy i stereotypy oraz brak akceptacji społecznej, tolerancji i odmienności utrudniają osobom niepełnosprawnym często brak akceptacji siebie samych, napawają obawami przed odrzuceniem i sprzyjają powstawaniu negatywnych relacji społecznych.
Trzeba pamiętać o tym, że czasem osoba niepełnosprawna ma
skłonności do przyjmowania postawy lękowej spowodowane lękiem przed otoczeniem, przed drugim człowiekiem. W szczególnie
trudnej sytuacji są ludzie o widocznych, ciężkich kalectwach, ponieważ ich odmienność cielesna może budzić niepokój oraz dezorientacje14. Według badań A. Ostrowskiej i J. Sikorskiej znajomość
problemów życiowych ludzi niepełnosprawnych fizycznie jest w
naszym społeczeństwie dość powierzchowna i sprowadza się
głównie do najbardziej widocznych atrybutów kalectwa. Prawie, co
piąty dorosły człowiek nie tylko nie utrzymuje żadnych kontaktów
z osobami niepełnosprawnymi, ale nawet nie zna takich osób „z
widzenia”. Brak osobistych doświadczeń opartych na kontaktach z
ludźmi niepełnosprawnymi sprawia, że wiedza o ich problemach
życiowych jest fragmentaryczna i kształtowana przez stereotypowe
opinie. Według badań potoczne wyobrażenia o ludziach niepełnosprawnych koncentrują się na ich słabościach i ograniczeniach, nie
dostrzega się natomiast ich zdolności, osiągnięć. Cechy przypisywane jednostkom niepełnosprawnym to z reguły: słabość, lękliwość, samotność, wycofanie się, niepewność siebie, skrytość, nerwowość, niezadowolenie z życia, ubóstwo. Dlatego też osoby niepełnosprawne zasługują na współczucie i wymagają pomocy. Ponad 60% osób badanych wyrażała przekonanie, że osoby niepełnosprawne są ciężarem dla swoich bliskich. Jeżeli chodzi o rodzaj kalectwa to najsilniejsze reakcje negatywne budzi upośledzenie umy14 E. Wysocka, Źródła i mechanizmy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, [w:] red. J. Rottermund,
A. Klinik, Wybrane uwarunkowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2005, s. 204
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słowe i choroba psychiczna, silniejsze niż kalectwo fizyczne czy
utrata wzroku. Dystanse dają o sobie znać również w przypadku,
gdy chodzi o gotowość do niesienia sąsiedzkiej pomocy osobom
niepełnosprawnym. Badania wykazały, że krzywdzące stereotypy i
dystanse wobec osób niepełnosprawnych są wynikiem posiadania
niskiej wiedzy o niepełnosprawności, niskiego poziomu wykształcenia i negatywnych doświadczeń w kontaktach z niepełnosprawnymi. W miarę wzrostu wszystkich tych cech rośnie tolerancja, akceptacja integracji i wszechstronne widzenie problemów ludzi niepełnosprawnych15.
Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną spotykają
się z trudnościami w korzystaniu z przysługujących każdemu
obywatelowi wolności i praw. Dość często z powodu utrwalenia w
świadomości społecznej negatywnego stereotypu człowieka upośledzonego umysłowo, posiadającego takie cechy jak „inność i nienormalność” dotyka ich dyskryminacja w dostępie do praw obywatelskich. Dlatego też zasadne wydaje się być zwrócenie uwagi na
zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn oraz przekonanie,
że wszyscy ludzie są równi i mają takie same prawa. Nie mniej
ważne jest poszerzanie wiedzy osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wiedzy o prawie, szczególnie wiedzy o podstawowych wolnościach i prawach człowieka. Ważne jest propagowanie nowego sposobu spojrzenia na niepełnosprawność. Dążenie
do tego, aby niepełnosprawni, którzy często nie czują się kompetentni, wystarczająco mądrzy, potrzebni, godni do rozmowy z pełnosprawnymi nagle stali się parterami do dyskusji, uświadomili
sobie, że mogą być dla kogoś ciekawi16.
Sam Jan Paweł I stwierdza „Do nas, do Kościoła, do wspólnoty
mesjańskiej, należy teraz kontynuacja dzieła całkowitego Odkupienia
dokonanego przez Pana. Musimy działać z wiarą, aby nasi słabsi bracia – jakiekolwiek jest ich upośledzenie – poczuli ulgę, a także by po15 A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 161 – 168.
16 A. Orzeszko, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w red. J. Zimny, Samotność: rzeczywistość czy fikcja?, Wydawnictwo KUL,
Stalowa Wola 2013, s. 317.

275

czuli się wyzwoleni ze swej ciężkiej sytuacji”17. Ojciec Święty starał się
zburzyć mur, jaki stanowi ludzka nietolerancja. Nawoływał; „poprzez
konkretne działania należy udowodnić, że choroba umysłowa nie
stwarza niepotrzebnych przepaści, ani nie umożliwia relacji autentycznej miłości chrześcijańskiej, z tymi, którzy na nią cierpią18. „Trzeba powiedzieć wyraźnie, że osoba upośledzona jest jednym z nas, jest
uczestnikiem tego samego, co my, człowieczeństwa. Uznając i popierając jej godność i prawa, uznajemy i pogłębiamy naszą własną godność i prawa nas samych.’’19. Mając na uwadze słowa Papieża trzeba
zauważyć, że godność ludzi z niedorozwojem umysłowym czy też
ruchowym jest dla chrześcijan wyzwaniem, które powinno być realizowane poprzez codzienną, wytrwałą i pełną miłości posługę wobec
nich. W celu realizacji postulatów Ojca Świętego nieodzowne wydaje
się być także stanowcze i pełne poświęcenia towarzyszenie „braciom
mniej obdarowanym” w ich trudzie, podejmując równocześnie rozleglejsze i głębsze badania nad zwalczaniem przyczyn upośledzeń. Kolejnym krokiem jest podjęcie konkretnych działań mających pomóc
rodzinie, która dowiaduje się o upośledzeniu swojego dziecka i dźwiga ciężar jego wychowania. Ojciec święty nawołuje, że nie tylko rodziny, ale i wszyscy, którzy mają kontakt z niepełnosprawnymi, wychowawcy i pracownicy ośrodków opieki oraz instytucji zastępujących rodzinę, a także opiekunowie i nauczyciele szkół specjalnych,
czy wreszcie wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do szczególnej
troski o ludzi z upośledzeniem do miłości szczerej i czynnej20. Dziś
błogosławiony Jan Paweł II mówił; „Społeczeństwo, w którym byłoby
miejsce tylko dla osób w pełni sprawnych, całkowicie samodzielnych i
niezależnych, nie byłoby społeczeństwem godnym człowieka. Dyskryminacja według kryterium sprawności jest niemniej haniebna niż
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej z udziałem niepełnosprawnych odprawiona z okazji Roku Jubileuszowego 31 marca 1984 roku
„Osoba upośledzona posiada święte i nienaruszalne prawa…”,[w:] Ewangelia Cierpienia, Znak, Kraków 1997, s. 81.
18 Jan Paweł II, Przemówienie na Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Chorym Umysłowo, Rzym, Listopad 1996, s. 204.
19 Tamże, s. 204.
20 Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych,[w:]
Ateneum Kapłańskie 1984, nr 452, s. 9.
17

276

dyskryminacja z powodu rasy, płci czy religii. Ukryta forma dyskryminacji występuje też w polityce i programach edukacyjnych, które
próbują przemilczeć lub zanegować ograniczenia osoby niepełnosprawnej proponując style życia i cele nieodpowiadające jej możliwością, a wręcz frustrujące i niewłaściwe21.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu dokonano charakteryzacji przyczyn
powstawania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. W dalszej części artykułu przedstawiono główne stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W dalszej kolejności zobrazowano negatywne postawy społeczne wobec osób z upośledzeniem
umysłowym. Następnie dokonano charakterystyki funkcjonowania dzieci
z niepełnosprawnością w grupie rówieśniczej i scharakteryzowano główne stereotypy dotyczące dzieci niepełnosprawnych. Na zakończenie artykułu został poruszony aspekt likwidowania stereotypów dotyczących
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Summary
Attitudes towards the social environment of disabled people and their families.
In the first part of the article made the characterization of the causes
of stereotypes about people with disabilities and their families. The rest of
this article presents the main stereotypes about people with disabilities
and their families. As further illustrated by the negative social attitudes
towards people with mental retardation. This was followed by the characteristics of the functioning of children with disabilities in the peer group
and characterized the main stereotypes about disabled children. At the
end of the article it was moved aspect of eliminating stereotypes about
people with disabilities and their families.
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Joanna Garbulińska-Charchut

Rodzina w kulturze masowej
Współczesna rodzina, osadzona w kulturze masowej zmaga
się z wieloma trudnościami związanymi z efektami procesów globalizacji. Oprócz niewątpliwych udogodnień cywilizacyjnych (np.
łatwiejszego dostępu do dóbr i usług, skrócenia fizycznej odległości
między miastami czy krajami, itd.), rodzina ulega również różnorodnym negatywnym procesom – unifikacji, przewartościowania
elementarnych norm zachowania.
Nierzadko kultura masowa narzuca osobom w niej funkcjonującym kanony zachowania, które nie współgrają z tradycyjnym czy
chrześcijańskim wychowaniem. To przejawia się na wielu płaszczyznach. Przykładem tego jest np. sposób spędzania niedzieli – dnia
wolnego, zwykle dawniej przeznaczonego dla rodziny. Teraz często
też jest to czas z pozoru spędzony z bliskimi, ale już nie w spokojnej
atmosferze, skupieniu na potrzebach poszczególnych członków rodziny, ale swoista gonitwa czy np. zwiedzanie galerii handlowych. W
takim przypadku rodzina nastawiona na konsumpcję zapomina o
istocie duchowości i nie koncentruje się na aspekcie „bycia”, ale posiadania, nie na aspekcie wartości, ale ilości.
Kultura masowa narzuca swoiste tempo życia, myślenia, zachowania. Relacje międzyludzkie również można określić mianem
„masowych” – mam tutaj na myśli m.in. zjawisko atomizacji społecznej, gdzie np. mieszkańcy jednego budynku nie znają się nawzajem, nie wiedzą kto mieszka obok nich.
Nierzadko współcześnie trudno jest określić jednoznaczne
granice między kulturą masową a kulturą wyższą – te coraz częściej zdają się zacierać (idąc ulicą możemy usłyszeć dzwonki telefonów, których motywem są utwory muzyki poważnej; w sklepach
internetowych można kupić np. kubki z podobiznami artystów,
określanych mianem „artystów z górnej półki”, itd.).
Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania rodziny w kontekście jej miejsca w kulturze masowej. Publikacja została oparta na
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dostępnej, wybranej literaturze przedmiotu oraz analizie życiorysu
respondentki.
Czym jest dom
Według jednej z najpopularniejszych i najmniej skomplikowanych encyklopedii dostępnych w Internecie1, (z których kultura
masowa czerpie wiele treści), dom to „przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny i kawalerka czyli wynajęte przez daną
osobę małe mieszkanie”2.
W takim znaczeniu termin dom każe być zrozumiany jako rodzaj budynku, który może mieć różnorodną formę i kształty. Taki
dom z założenia powinien dawać fizyczne bezpieczeństwo, być
miejscem, do którego można wrócić po dniu pracy, nauki, czy
przebywania poza jego murami. Dom można urządzić tak, jak pozwalają na to fundusze, ale również – co wydaje się być bardzo
ważnym – jak podpowiada indywidualny zmysł estetyczny posiadacza budynku.
Dom – jako budynek – to również miejsce spotkań, adres, pod
którym można znaleźć daną osobę, czy całą rodzinę. Zamożni próbują na wiele sposobów wyróżnić swoją osobę poprzez wznoszenie
spektakularnych i oryginalnych zabudowań, które urządzają wewnątrz z dużą pieczołowitością.
Dlatego dom to również swoista wizytówka jego właściciela,
w której nie tylko on się dobrze czuje, ale którym opowiada o sobie.
Jeśli jest na przykład miłośnikiem kwiatów – pokazuje to poprzez
staranne ich dobranie, czy posiadanie ich w większej ilości niż ktoś,
kto traktuje je w zwyczajny, mało wyjątkowy sposób. W takim
przypadku dom staje się nierozerwalną częścią właściciela, do któWybór wikipedii jako źródła był celowy. Ze wspomnianej strony
www.wikipedia.pl korzysta wielu uczniów, studentów, jest to też jeden z pierwszych wyników w wyszukiwarce, gdy wpisze się w wyszukiwarce komendę
dotyczącą znaczenia różnorodnych haseł i ich znaczeń. Nie zawsze zweryfikowane źródło często stanowi podstawę referatów, wypracowań czy codziennego
poszukiwania informacji z danej dziedziny.
2 www.wikipedia.pl, dostępne dnia 25.05.2016.
1
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re powraca się z nieukrywaną radością. W takich sytuacjach dobrym zdaje się być przysłowie „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Posiadanie własnego domu z jednej strony jest czymś naturalnym, ale z drugiej strony czymś bardzo pożądanym – o czym
dobitniej mogą przekonać się ci, którzy go stracili. Nierzadko w
tym miejscu można odnieść wrażenie, że w kulturze masowej brak
(lub występuje w niewielkim stopniu) refleksja nad rolą i wartością
rodzinnego domu. Pęd życia, dążenie do posiadania, bycia najlepszym czy dorównania innym powoduje, że myślenie o domu
przyjmuje postać schematyczną lub wręcz instrumentalną.
Czym jest dom rodzinny
To o wiele większe rozszerzenie samego terminu „dom”. Tutaj dochodzi jeszcze aspekt „zjawiska pierwszeństwa”, w którym
wiele osób przywiązuje się do tego, czego doświadczali po raz
pierwszy. Ponadto z domem rodzinnym wiążą się wspomnienia z
najpiękniejszego (przynajmniej dla wielu ludzi) okresu życia człowieka – dzieciństwa, czy dorastania. W pamięci o rodzinnym domu
są twarze, słowa, gesty osób, które z upływem lat starzeją się i
umierają, ale we wspomnieniach rodzinnego domu żyją i uśmiechają się. Wiele osób opuszcza rodzinne domy z chwilą wejścia w
dorosłe życie, inni – kiedy na przykład wyjeżdżają na studia, a
później zostają w mieście, w którym zdobywali wyższe wykształcenie. Wówczas dla wielu osób dom rodzinny to bardzo miłe
wspomnienia, które pozwalają się przenieść w świat, w którym nie
było problemów dorosłych.
Szczęśliwy dom rodzinny to nie tylko obecność ludzi, to także
ich ciepło, o którym zdaje się zapominać kultura masowa, nastawiona na „mieć”, a nie na „być”. Idealny dom rodzinny tworzy
pełna i kompletna rodzina, to miejsce, w którym nie a patologii
społecznych, w którym każdy wie, jaka jest jego rola – matka zna i
spełnia się w roli matki, ojciec – ojca, dziadkowie w swoich, dzieci –
w swoich i tak dalej.
Dom rodzinny jest też traktowany z dużym sentymentem
przez osoby, które z różnych względów wyjechały zagranicę. One z
nostalgią wspominają nie tylko kraj, ale także to środowisko i konkretne miejsce, które zostawiły. Często z utęsknieniem oczekują na
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informacje z rodzinnego domu, przeżywają na odległość radości i
troski, których doświadczają bliscy, tworzący go.
Idealny dom rodzinny to taki, który ma w sobie dużo ciepła i
życzliwości. To takie miejsce i osoby, które czekają na powrót tych,
którzy wyszli. Daje nie tylko zaspokojenie potrzeb niższego rzędu,
ale także pomaga rozwijać się poszczególnym jednostkom, nie tracąc przy tym niczego ze swej specyfiki.
Osoby, które nie mają dobrego domu rodzinnego – nie mam
tutaj na myśli pokaźnych zasobów materialnych, ale pozytywnej
gamy uczuć – mogą mieć zaburzony obraz tego, jak powinien wyglądać taki dom. W późniejszym okresie życia – nie mając prawidłowych wzorców – mogą mieć problemy ze stworzeniem ogniska
domowego, które jest pełne ciepła i miłości.
Dom rodzinny w pedagogice
Dom rodzinny w pedagogice to jedna z podstawowych instytucji/miejsc, które służy wychowaniu człowieka. Dziecko od najmłodszych lat uczy się świata, poznaje go. Zanim wejdzie w stały
kontakt z rówieśnikami (pójdzie do przedszkola, szkoły itd.),
wpierw przebywa w rodzinnym domu. Tutaj uczestniczy w procesie socjalizacji, czyli wdrażania do społeczeństwa. Tutaj poznaje
prawidłową hierarchię rodziny i środowiska, uczy się poszanowania dla innych ludzi, pracy, historii itd.
Wówczas dziecko poznaje podstawowe kategorie, uczy się
wchodzić w role społeczne, poznaje czym jest dobro, zło, co trzeba
czynić, a czego nie. Uczy się odpowiednich zachowań. Dom rodzinny
socjalizuje człowieka przy udziale innych części wkomponowanych
w społeczeństwo. Mam tutaj na myśli na przykład: różnorodne święta, w których uczestniczy, zwyczaje, kultywowanie tradycji i inne.
Rozpatrując dom rodzinny jako kategorię pedagogiczną trzeba powiedzieć, że dzięki niemu dziecko uczy się świat, nie tylko poznaje
go, ale zaczyna rozumieć mechanizmy, które nim rządzą. Dla pełnego
procesu socjalizacji, dom rodzinny powinien współpracować ze środowiskiem i innymi instytucjami społecznymi.
Wiele osób często zapomina o wychowawczej roli domu rodzinnego. A to przecież rodzice są autorytetami w przypadku
zwłaszcza małych dzieci. Nierzadko wartości, które człowiek przy283

swoi w rodzinnym domu, są przekazywane dalej w środowisku nie
tylko lokalnym. Kształtowanie prawidłowych wzorców u dzieci
sprawia, że wyrastają na osoby, które lepiej potrafią się odnaleźć
we współczesnym świecie.
Anty-masowość życia
Na potrzeby niniejszej pracy została dokonana analiza życiorysu 87-letniej respondentki. Wspomnienia dotyczyły całości życiorysu, w tym z obszaru zagadnień związanych z rodziną. W celu
uporządkowania wypowiedzi został zastosowany podział na numerowane pytania.
1. Jakie pierwsze wydarzenie z dzieciństwa pani pamięta?
Pamiętam uśmiech mojej mamy i moje rodzeństwo. Nie wiem
ile mogłam mieć wtedy lat, może 3 – ciężko powiedzieć. Pamiętam,
że jedliśmy smaczne jabłka z naszego sadu. Zerwał je mój tata. To
chyba pierwszy obrazek z rodzinnego domu, który pamiętam.
2. Czy dobrze pamięta pani swoich rodziców? Jacy byli?
Bardzo ich kochałam, byli dobrymi, pobożnymi i pracowitymi
ludźmi. Pracowali w polu – z tego żyliśmy. Nauczyli mnie między
innymi szacunku dla pracy.
3. Jak wyglądała pani pierwsza Komunia Święta?
Pamiętam, że była ładna, majowa pogoda. Czułam się jak mała
królewna. To była podniosła chwila dla małej dziewczynki. Wtedy nie
dostawało się prezentów, liczyło się samo przyjęcie Sakramentu.
4. Jak pani poznała męża?
Andrzeja poznałam na zabawie tanecznej z okazji dożynek.
Poprosił mnie do tańca. Przetańczyłam z nim cały wieczór.
5. Ile miała pani wtedy lat?
Miałam 17 lat.
6. Kiedy państwo wzięli ślub, ile wtedy miała pani lat?
Pobraliśmy się 2 lata później, miałam 19 lat.
7. Jak wyglądał państwa ślub?
To był rok 1948, a więc 3 lata po wojnie. To były biedne czasy,
ale ludzie i tak potrafili być szczęśliwi. Ślub wzięliśmy w małym
kościółku, nie miałam sukni do ziemi, ale i tak była biała. W rękach
trzymałam kwiatki zerwane z ogródka.
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8. Wspomniała pani o wczesnych czasach powojennych, ale
cofnijmy się do II wojny światowej. Co najbardziej utkwiło pani w
pamięci z tamtego okresu?
Kiedy się zaczęła, miałam 11 lat. Było bardzo ciężko. Myślałam, że wojna nigdy się nie skończy. Część osób, które znałam –
zginęły, kilka wysłano na front.
9. Czy straciła pani kogoś bliskiego na wojnie?
Nigdy nie zobaczyłam mojego kuzyna. Ostatni raz widziałam
go w 1940 roku. Był dla mnie bardzo ważny. Nie wiem co się z nim
stało – wysłano go na Wschód. Po wojnie nie dał znaku życia.
10. Jak zaczęła pani wracać do normalnego życia po
okrucieństwach wojny?
Po wojnie nie mogliśmy uwierzyć, że to koniec. Wiele obrazów z tamtych dni pamiętam bardzo dobrze. Kiedy skończyła się
wojna byliśmy bardzo szczęśliwi – tego nie da się opisać słowami.
Ludzie pomagali sobie nawzajem pozbierać się po wojnie. Mogliśmy liczyć na życzliwość sąsiadów. Ludzie bardzo się wtedy
wspierali.
11. Jak doświadczenia wojny wpływały na pani późniejsze
życie?
Z jednej strony nieufność i strach przed obcymi. Lęk przed
trzecią wojną światową. Z drugiej strony jednak była ta więź z
ludźmi, którzy ją przeżyli. Taka dobroć mimo jej okrucieństw.
12. Czy nie żałuje pani, że pani młodość nie przypadła na
przykład na czasy współczesne?
Wojna to coś okrutnego. Tego nie życzy się najgorszemu wrogowi. Jednak ona bardzo uodparnia ludzi. Z jednej strony to bardzo poważny cios, a z drugiej – hartowanie człowieka. Nigdy nie
zastanawiałam się nad tym czy chciałabym, aby moja młodość
przypadała na czasy współczesne. Trzeba nauczyć się brać życie
takim, jakie jest, odnajdować się w miejscu i czasie. Opatrzność
chciała abym przeżyła czasy wojny – tak też się stało.
13. W latach pięćdziesiątych urodził się pani pierwszy syn. Kto
opiekował się pani dziećmi, czy w ich wychowaniu pomagał mąż?
Ja głównie zajmowałam się dziećmi. To nie było zadanie dla
mężczyzn. Mąż uczył je życia, ale dopiero wtedy, kiedy podrosły.
285

14. Czy pani rodzice zajmowali się wychowaniem pani
dzieci?
Moja mama dopóki mogła, pomagała mi w wychowaniu
dzieci. Opiekowała się nimi zwłaszcza wtedy, kiedy ja szłam do
pracy w polu.
15. Czy miała pani wielu przyjaciół w życiu?
Myślę, że tak. Zawsze otaczali i otaczają mnie ludzie, którzy
nie są mi obojętni. Nigdy nie narzekałam na samotność.
16. Czy jest pani wierzącą osobą? Jeśli tak, co dała pani wiara
w Boga?
Wiara jest dla mnie bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie by
nie pójść do kościoła, nie pomodlić się, ale przede wszystkim, aby
nie żyć tak, jak głosi Dekalog. Wiara pomagała i pomaga mi przetrwać trudne chwile, daje radość i oparcie.
17. A jak wyobraża sobie pani życie po śmierci?
Jestem osobą wierzącą. Za dobre życie idzie się do nieba, za
złe – do piekła. Jest jeszcze czyściec. Wierzę, że Bóg pozwoli mi zobaczyć Swoje oblicze.
18. Proszę opowiedzieć jak wygląda pani zwyczajny dzień?
Wstaję wcześnie rano – nie mogę spać zbyt długo. Jeśli tylko
syn jest w domu, odwozi mnie na poranną mszę. Poza tym doglądam kury, kaczki. Lubię słuchać radia, oglądać wiadomości. Kiedy
jest ładna pogoda i dobrze się czuję, spaceruję. Odkąd wnuki dorosły, mam więcej czasu dla siebie.
19. Czym według pani jest życie w niebie po śmierci?
To pełnia szczęścia, spotkanie z Bogiem i bliskimi. To czas bez
bólu, cierpienia i smutku. To coś nie do opisania słowami.
20. O czym pani marzysz?
Chciałabym spokojnie i w zdrowiu dożyć dni, które mi zostały. Chcę też aby moje dzieci, wnuki i prawnuki były szczęśliwe.
21. Gdyby miała pani wybrać chwile, które były
najszczęśliwsze w pani życiu, to co by to było?
Ślub z dziadkiem, narodziny moich trzech synów, później
wnuków i prawnucząt. Wciąż cieszę się z dobrego zdrowia i tego,
że mam już 83 lata.
22. A czy są jakieś chwile, które chciałaby pani wymazać z
pamięci?
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Najsmutniejsze były dla mnie śmierć twojego dziadka i mojej
siostry. Jednak pogodziłam się z tym, że Bóg zabrał ich do siebie.
Chciałabym wymazać obraz wojny, aby żadne z ludzkich istnień
nie musiało jej doświadczać.
23. Gdyby pani mogła jeszcze raz przeżyć swoje życie, co by
pani w nim zmieniła?
Zadaje mi pani trudne pytania. Myślę, że ludzki los pochodzi
od Boga. Nie sprzeciwiałabym się jego zamiarom wobec mnie.
Wszędzie trzeba znaleźć sens, nawet, jeśli nie jest to jednoznaczne i
od początku jasno zrozumiałe.
24. W takim razie, czy jest pani spełnioną babcią?
Oczywiście! Wszyscy moi synowie założyli rodziny, każdy
ma dzieci. Kocham wszystkie moje wnuczęta i prawnuczki. Cieszę
się, że nie mieszkacie wszyscy na drugim końcu Polski, że mogę
was regularnie widzieć. Nigdy nie zapomnę waszej niespodzianki i
wielkiej rodzinnej wigilii, którą zrobiliście mi w zeszłym roku – to
było bardzo wzruszające wydarzenie, które rozmiarami przypominało spore przyjęcie. Przy jednym stole zgromadziła się cała moja
rodzina.
25. Czy to oznacza, że jest pani zadowolona ze swojej pozycji
w rodzinie?
Tak – o radości z wnuków i prawnuków już ci mówiłam. Cieszy mnie też to, że synowie wciąż pamiętają o mnie, szanują moją
opinię. Nie pamiętam abym usłyszała stwierdzenie, że nie znam się
na czymś lub jestem za stara.
26. Czy państwo i społeczeństwo dba o ludzi starszych?
Bardzo dobre pytanie. Sąsiadka ma problem z dostaniem się
do lekarza, czeka już kilka miesięcy na ważny zabieg. Ludzie wciąż
narzekają na niskie emerytury i drogie leki. Ja nie jestem jeszcze w
najgorszej sytuacji, nie będę narzekać. Autobusami też nie jeżdżę
żeby trzeba było mi ustępować miejsca.
27. Mijają lata – czy akceptuje pani siebie i swoje ciało, które
zmienia się z upływem lat?
Taka jest kolej rzeczy. Gdybym siebie nie akceptowała, życie
byłoby trudne. Na świecie są większe problemy niż wygląd i nie
tak sprawne ciało jak wtedy, kiedy się miało 20 lat. Jak na swoje 83
lata czuję się naprawdę dobrze.
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28. Jaki jest zatem społeczny obraz ludzi starszych? Czy
zgadza się pani z nim?
Jakie środowisko – taki stosunek do starszych. Nie da się jednoznacznie powiedzieć czy jest dobry, czy zły. Dawniej starszych traktowano jako „wyrocznie”. Teraz nawet młodzi 40-latkowie bywają
bezradni, kiedy chodzi o technikę, a co dopiero ludzie w moim wieku.
Jednak są takie dziedziny, w których można przyjść i porozmawiać.
Kto na przykład nie opowie lepiej o wojnie niż osoba, która ją przeżyła? Kto lepiej wysłucha niż babcia, która ma czas?
29. Co to znaczy czerpać radość z życia po 80- tce?
To cieszyć się z każdego dnia, to znajdować radość w tym, co
człowieka otacza. Ja cieszę się z każdego spotkania, uśmiechu, dobrej chwili.
30. Co poradziłaby pani młodym ludziom – jak powinni żyć i
czego mogą się nauczyć od ludzi starszych?
Często jest tak, że wielu rzeczy trzeba samemu spróbować.
Młodość ma swoje prawa, nie zawsze wysłucha głosu starszych.
Jednak poradziłabym młodym ludziom, aby nie gonili tak za rzeczami materialnymi, ponieważ je i tak zostawią na ziemi. Po śmierci nigdzie ich nie zabiorą3.
Na podstawie rozmowy można stwierdzić, że bilans życia respondentki jest pozytywny. Mimo niekwestionowanego piętna,
jakie wywarła II wojna światowa, respondentka potrafiła pogodzić
się z tym, co otrzymała od losu. Dużą rolę w jej życiu odegrała wiara w Boga, którą tłumaczyła wiele – również negatywnych doświadczeń. Nawet smutek po utracie bliskiej osoby w dużej mierze
został przepracowany w oparciu o wiarę, która towarzyszyła jej od
wczesnego dzieciństwa.
W nastawieniu 87-latki nie ma strachu przed śmiercią. Czerpanie radości z każdego dnia sprawia, że czuje się potrzebna i doceniona. To może być ważne dla osoby starszej, która bardzo często
ma problem z odnalezieniem się we współczesnych czasach. Respondentka akceptuje zmiany, które zachodziły i zachodzą w jej
życiu. Ma świadomość siebie i swojej pozycji w środowisku.

3
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Archiwum – badania własne, respondentka, lat 87.

Ponadto kobieta czerpie radość z życia. Jest tak też dzięki
oparciu, które znajduje u najbliższych. Nie jest wyalienowaną jednostką. Wciąż cieszy się szacunkiem i jest włączona w rodzinną
społeczność.
W jej odpowiedziach nie ma negatywnego nastawienia do
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Stwierdzam brak moralizującego tonu wypowiedzi – kobieta nie narzuca młodszym pokoleniom tego, którą drogę życiową powinny wybrać. Jej sposób
przeżywania starości można określić jako pozytywny, natomiast
poszczególne etapy życia 87-latki stanowią integralną całość. W jej
życiu dominuje poczucie spełnienia, nierzadko odmienne od tego,
które zdaje się oferować kultura masowa.
Podsumowanie
Kultura masowa zawęziła świat do specyficznej „globalnej wioski”, w której – niczym w tyglu kulturowym – ludzie mogą komunikować się ze sobą w bardzo łatwy (lub inaczej – również uproszczony) sposób. Kultura masowa instrumentalnie podchodzi do pojęcia
rodziny. Rodzina ma spełniać swoje funkcje w oparciu przede
wszystkim o pęd współczesnego życia, a nie o transcendentne wartości. Redefinicja elementarnych wartości umiejscawia rodzinę nie jako
cel sam w sobie, ale jako środek do jego osiągnięcia. Inaczej zdaje się
wyglądać credo osób starszych, które nie dorastały w kulturze masowej, ale doświadczyły jej w późniejszych latach swojego życia. Starsi
członkowie społeczeństwa nie są tak doświadczeni przez konsumpcjonizm oraz redefinicję relacji rodzinnych.
Streszczenie
Rodzina w dzisiejszym świecie jest otoczona przez kulturę masową.
Poza korzyściami (np. ułatwionym dostępem do dóbr i usług), zmaga się
z wieloma trudnościami związanymi z efektami postępującej globalizacji.
Należą do nich np.: unifikacja, przewartościowanie podstawowych norm
zachowania i podejście do sprawy ról społecznych i rodzinnych.
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca
rodziny w kulturze masowej. Publikacja została oparta na dostępnej, wybranej literaturze przedmiotu oraz analizie życiorysu respondentki.
Słowa kluczowe: kultura masowa, rodzina, wartości, życie, role
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Summary
The family in today's world is surrounded by mass culture. Besides
the benefits (eg., Easier access to goods and services), is faced with many
difficulties associated with the effects of increasing globalization. These
include for example: unification, reevaluation of the basic norms of behavior and approach to the issue of social roles and family. The article is an
attempt to answer the question about the place of the family in popular
culture. The publication is based on accessible, selected literature and
analyzing memoir of the respondent.
Keywords: mass culture, family, values, life roles
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Metoda genogramu jako wsparcie i sposób pracy z rodziną
Rodzina, jako najmniejsza jednostka społeczna pełni wiele
funkcji, na przykład zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jej
członkom, dobrobytu, wsparcia, miłości, pomocy w chorobie lub
kryzysach, prokreacja. Jednak rodzina to o wiele więcej niż poszczególni jej członkowie razem. To system, w którym poszczególne osoby wpływają na siebie na wielu poziomach, system, który
rządzi się swoimi prawami i którego interesy są ważniejsze, niż
interesy poszczególnych jednostek. Od zaspokajania potrzeb jednostki przechodzi do zaspokojenia podstawowych potrzeb systemu. Jednostka nie żyje w rodzinie jako odrębna istota, lecz istnieje
jako osoba uwikłana w sieci wzajemnych zależności. Podejście powyższe zupełnie zmieniło pogląd na zaburzenia, które występujące
u jednostki. Chora nie jest jednostka, a system, uleczyć należy wobec tego cały system i jego wzajemne funkcjonowanie zamiast koncentrować się na sprawiającej problemy jednostce. Każdy bowiem
symptom wskazuje na właściwą lub niewłaściwą interakcję oraz
pełni w systemie określoną funkcję. Chociaż intuicyjne podejście do
tematu pozwala zauważyć wiele sposobów, na jakie przeszłość
wpływa na funkcjonowanie rodziny w teraźniejszości, to zależności
te zostały zauważone przez terapeutów rodzinnych i opisane w
pierwszej połowie XX wieku, między innymi przez V. Satir czy S.
Minuchina.
Założenia systemowej terapii rodzin
Rodzina funkcjonuje jako całość, tworzy odrębny twór, który
posiada swoje cechy. System rodzinny charakteryzuje się tym, że:
- jest całością, co oznacza, że nie można rozpatrywać zachowania jednostek bez kontekstu całej rodziny, w oderwaniu od jej
pozostałych członków. Każde zachowanie jednostki uwikłane jest
w kontekst wzajemnych oddziaływań, w celach diagnozy należy
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więc rozpoznać całą sieć uwarunkowań oraz przyjrzeć się nie tyle
jednostce, co relacjom, jakie w danej rodzinie zachodzą;
- występuje w nim cyrkularność – nie zachodzi tu związek linearny typu przyczyna-skutek. Wzajemne zależności i powiązania
sprawiają, że to, co wydaje się przyczyną może być jednocześnie
skutkiem innych oddziaływań a skutek jednocześnie przyczyną
innych efektów. Ponadto nie ma jednej przyczyny a szereg alternatywnych przyczyn, występujących w różnych odcinkach czasowych z powodu nieustannie toczącego się procesu wzajemnych
zależności;
- system dąży do homeostazy – czyli do zachowania równowagi. Każda próba zmiany układu sił w rodzinie napotyka na opór
pozostałych jej członków, lub jest kompensowana przez innego
członka rodziny w celu zachowania, lub odtworzenia dotychczasowej równowagi w systemie. Mechanizmy podtrzymujące homeostazę mają dwojakie znaczenie: z jednej strony zapewniają ciągłość rodzinie, a z drugiej utrudniają przystosowanie do wyzwań i
stresorów ;
- każdy system ma granice – czyli niewidzialną barierę odgradzająca system od reszty świata. To podstawowy punkt odniesienia dzielący pojmowanie członków rodziny na „nas” i „ich”.
Granice zapewniają rodzinie całość, ale pozwalają też na przepuszczanie informacji niezbędnych dla kontaktowania się z innymi systemami i otoczeniem. Nie mogą być ani zbyt elastyczne, ani nazbyt
sztywne, gdyż wtedy generują zachowania destrukcyjne w rodzinie. Granice wydzielają także podsystemy w systemie podstawowym, np. w systemie „rodzina” występują: podsystem „rodziców”,
podsystem „dzieci”, podsystem „dziadków”, itd.;
- w każdym systemie zachodzi morfogeneza – czyli proces
odwrotny od homeostazy. Morfogeneza to mechanizm ułatwiający
następowanie zmian, występujących na przykład w sytuacji, gdy
rodzina przechodzi na następny etap rozwojowy;
- w systemach istnieją również triangulacje – czyli koalicje
wewnątrzrodzinne. Systemy dwuosobowe rodzą napięcie zbyt
wielkie, aby były stabilne. Do utrzymania stabilności oraz regulowania poziomu napięcia potrzebna jest dodatkowa osoba. Taka
sytuacja ma miejsce np. między rodzicami a dorastającym dziec292

kiem, gdy napięcie między dzieckiem a jednym z rodziców staje się
nie do zniesienia, drugi z rodziców może przyjmować funkcję „tego dobrego”, mniej wymagającego, mediatora. Napięcie się obniża
a równowaga w rodzinie zostaje zachowana. Jednak nadmierne
angażowanie się w koalicje lub koalicje zawierane na stałe, w których jedna z osób pozostaje na stałe wykluczona może generować
zaburzenia1.
Przyjmując powyższą optykę w patrzeniu na problemy rodziny (takie jak bezrobocie, uzależnienia czy choroby przewlekłe),
można zyskać szerszy ogląd sytuacji problemowej oraz ocenić ją na
wielu płaszczyznach funkcjonowania. Wszyscy w rodzinie są powiązani ze sobą więzami biologicznymi lub powinowactwem, społecznie, emocjonalnie, materialnie, percepcyjnie oraz relacyjnie, a
ponadto także formalnie – prawnie, kulturowo, wspólną historią w
także wspólną narracją tej historii. Dlatego też adaptacja wszystkich członków do problemu również musi się odbywać wielopłaszczyznowo. Ponadto mamy do czynienia z interakcją, która zachodzi nieustannie i trwa w czasie, a więc związki i relacje w obrębie
rodziny są odwzajemniane i powtarzalne, gdyż zachodzą według
określonych, charakterystycznych dla danej rodziny wzorców2.
Zasady funkcjonujące w rodzinie mają chronić system i
wpływać na niego regulująco. W rodzinie zdrowej, gdzie każdy z
członków może w konstruktywny sposób zaspokoić swoje potrzeby i rozwiązać problemy mamy do czynienia z następującymi zasadami: problemy członków są zauważane i rozwiązywane, obecnych jest 5 wolności (wolność do percepcji tego, co jest a nie tego,
co powinno być, wolność do myślenia tego, co się chce a nie tego,
co powinno się myślec, wolność do czucia tego, co się właśnie czuje
bez zaprzeczania uczuciom oraz bez zmuszania do tego, co się czuć
powinno, wolność do chcenia tego, czego się chce, a nie tego, co się
chcieć powinno oraz wolność do samorealizacji według własnych
pragnień, zamiast sztywnej roli czy walki o swoje bezpieczeństwo
1 M. Radochoński, Wybrane zagadnienia psychopatologii w ujęciu systemowej koncepcji rodziny, Roczniki Socjologii Rodziny, tom X, 91-109, 1998
2 I. Namysłowska., Genogram w terapii rodzin. Przeszłość jest w teraźniejszości i w
przyszłości, Warszawa 2010
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lub godność)3. Relacje opierane są na równości, każdy jest tak samo
ważny. Komunikacja jest bezpośrednia, odnosząca się do faktów a
nie wyobrażeń i adekwatna, a członkowie rodziny mają przyzwolenie na bycie takimi, jakimi są. Atmosfera panująca w rodzinie jest
radosna i życzliwa, a role są wybierane i ulegają zmianie w zależności od sytuacji. Zmiana zasad panujących w rodzinie jest omawiana ze wszystkimi jej członkami, błędy są postrzegane jako okazja do nauki a jeśli nastąpi naruszenie praw drugiej osoby lub jej
poczucia własnej wartości (np. w wypadku silnych emocji), wywołuje to poczucie winy u sprawcy. Natomiast rodziny dysfunkcjonalne pielęgnują dysfunkcjonalne zasady. Należą do nich: atmosfera pełna niepokoju, zatarte i zagmatwane granice, niejasne reguły.
System zachowuje sztywność, nie zmienia się i nie rozwija, nie są
przestrzegane 5 wolności, to jednostka musi dostosować swoje myślenie, czucie, wolę i postrzeganie do potrzeb rodziny i systemu.
Komunikacja jest niejasna i pełna niedopowiedzeń i domysłów,
następuje tworzenie mitów rodzinnych. Nadmierna lojalność nie
pozwala na samorealizację, natomiast pojawia się nadmierna kontrola relacji i wzajemne oskarżanie się. Brak jest wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa4. W takiej rodzinie wszyscy pełnią sztywne role np. kozła ofiarnego czy maskotki) i nie mają możliwości realizowania własnego potencjału.
Genogram – teoretyczne korzenie metody
Metoda genogramu wywodzi się z systemowej koncepcji rodziny, jednak najwięcej do jej rozwoju przyczynił się amerykański
psychiatra Bowen, który obserwował osoby chore na schizofrenię i
ich rodziny. Doszedł on do wniosku, że zaburzenie powstaje w
wyniku błędów w interakcji pomiędzy członkami rodziny na poziomie trzech pokoleń wstecz. Uważał, że objawy zaburzeń emocjonalnych i somatycznych są efektem dysfunkcjonalnych relacji
całego systemu rodzinnego. Odkrył również, że pewne procesy
emocjonalne oraz wzorce funkcjonowania są przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli w obrębie rodziny zachodzi transmisja
3
4
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J. Bradshaw., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994
B. De Barbaro., Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1999

wielopokoleniowa. Sam Bowen przedstawił na filadelfijskim Kongresie Terapii Rodzin genogram własnej rodziny, czym wywołał
wielkie poruszenie wśród obradujących naukowców oraz zwrócił
uwagę na genogram w kontekście narzędzia możliwego do wykorzystania w terapii rodziny5. Natomiast Boszormenyi-Nagy uważał, że istotą transmisji międzypokoleniowej w rodzinie jest istnienie silnego poczucia lojalności między rodzicami i dziećmi oraz
poczucie „długu”, za opiekę, jakiej w dzieciństwie doświadczyły.
Lojalność ta może zostać zrealizowana na trzy sposoby: albo poprzez zostanie rodzicem i troskliwą opiekę nad własnym potomstwem, albo poprzez pozostanie z rodzicami kosztem swojego życia osobistego, albo poprzez zachowanie równowagi pomiędzy
opieką nad rodzicami i opieką nad własnymi dziećmi. Problem generuje natomiast taka sytuacja, w której dziecko uważa, że nie dostało dość dobrej opieki od swoich rodziców. Wtedy poczucie lojalności oraz chęć spłaty długu walczy z poczuciem skrzywdzenia i
niechęci do rodziców. Taki konflikt wewnętrzny może być rozwiązany na dwa sposoby: albo poprzez nadopiekuńczość w stosunku
do własnego dziecka, którym trzeba się zając i „za dziecko” i „za
rodziców”, albo poprzez poszukania „kozła ofiarnego” wśród najbliższych i zwrócenie swojej niechęci na niego. W taki sposób można pozostać lojalnym wobec „złych” rodziców, gdyż „kozioł ofiarny” przejmuje ich rolę i na niego projektowane są negatywne emocje i żal6.
Genogram – interpretacja
Genogram to graficzny zapis pokoleniowej historii rodziny,
obejmujący jej członków do trzech pokoleń wstecz. Ułatwia zbieranie danych o rodzinie według następującego schematu: członkowie, więzi i relacje między nimi, granice, historia, problemy. Do
zapisu danych stosuje się ujednolicone symbole graficzne7.

Namysłowska., Genoram… ibidem
M. Radochoński., Teoria systemów rodzinnych Murraya Bowena, Problemy Rodziny, 5/6, 52-61, 1982
7 Z. Wajda., Genoram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym, Studia Politicae Universitatis Silesiensis 9, 284-298, 2012
5
6
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Rys. 1 Podstawowe symbole genogramu.

Źródło: www.genogramanalicyst.com

Rys. 2 Podstawowe symbole relacji interpersonalnych w genogramie.

Źródło: www.genogramanalicyst.com

Aby można było prawidłowo zanalizować genogram i zastosować w terapii, należy zebrać następujące informacje o rodzinie:
skład rodziny nuklearnej (rodziny pochodzenia), aktualne małżeństwo oraz poprzedni małżonkowie, rodziny pochodzenia obojga
małżonków, daty urodzenia poszczególnych członków rodziny,
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daty śmierci, małżeństw, rozwodów, separacji, informacje na temat
chorób przewlekłych, wypadków, uzależnień, przyczyny śmierci,
kolejność urodzin, płeć, narodowość, wykształcenie, podstawowa
struktura rodziny – kto mieszka razem, kto osobno, jakie relacje
emocjonalne łączą członków, czy występują konflikty, odcięcia od
rodziny (osoby wyłączone, „poza rodziną”), bliskość, zależności.
Jeżeli jest to rodzina rekonstruowana – trzeba zaznaczyć, kto do
niej należy. Zaznaczyć należy także dzieci urodzone i nieurodzone,
poronienia, przysposobienia8. Należy zwrócić uwagę na moment w
cyklu rozwojowym rodziny, oraz jakie wzorce się powtarzają:
wzorce relacyjne, strukturalne, związane z funkcjonowaniem? Kolejną informacją, którą należy z należytą starannością zaznaczyć w
systemie, to mocne strony rodziny, jej zasoby, wartości rodzinne,
normy itd.9. Poprzez prześledzenie wzorców relacyjnych, emocjonalnych czy sposobów radzenia sobie w kryzysach i wyzwaniach
można zrozumieć, w jaki sposób przeszłość rodziny wpływa na
zachowanie podejmowane przez jej członków w teraźniejszości.
Poznanie historii rodziny pozwala zrozumieć motywy postępowania poszczególnych jej członków i ułatwia empatię, skłania do refleksji nad własnym postępowaniem tak, aby mieć możliwość wyboru w przyszłości mniej destrukcyjnej reakcji. Daje możliwość odkrycia wzorców komunikacyjnych funkcjonujących w rodzinie a
także odkrycia elementów istotnych, a być może pomijanych czy
ignorowanych przez rodzinę do tej pory. Odkrycie innego kontekstu wydarzeń pozwala skończyć z oskarżaniem i obwinianiem innych za swoje porażki, pozwala odkryć własną moc i poszukać siły
w upadkach. Ważne przy analizie genogramu jest zwracanie uwagi
na problemy, z jakimi borykali się przodkowie, na ukryte przekazy,
„prawa” rodzinne. Znaczenie mają również straty z powodu
śmierci oraz każda nieprzeżyta do końca i niewyrażona żałoba. W
systemie może działać na różne sposoby: przez „zamrożenie”
uczuć, nadmierne reagowanie na naturalne odejścia (np. dorosłych
8 I. Kołbik., Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, [w:] de Barbaro B. (red),
wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1999
9 Sz. Chrząstowski., Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii
rodzin, Psychiatria 1 |(148), 65-76, 2009
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dzieci, które odchodzą z domu po to, aby zacząć budować własne
życie) albo nadmierną zależnością emocjonalną od partnera. Czasem może prowadzić też do odseparowania się osoby od rodziny,
aby zrobić miejsce na swoje cierpienie. Pamiętać należy o lojalności
rodzinnej – może ona przybierać formy niewidzialnego „długu” i
zobowiązywać członków rodziny do podejmowania decyzji
sprzecznych z ich osobistym interesem. Przykładem może tu być
siostra, która mimo doskonałych kompetencji nie zarabia dobrze i
żyje skromnie, ponieważ uzależniony brat cierpi biedę albo
wnuczka wybierająca niewłaściwych mężczyzn z powodu tego, że
skoro jej babcia, mama i obydwie siostry babci nie były szczęśliwe
w małżeństwie, to i ona szczęśliwa być nie może, inaczej okazałaby
się nielojalna wobec kobiet ze swojej rodziny. Lojalność to bardzo
silne wiązanie rodzinne, analiza genogramu natomiast pozwala na
zmianę w tym obszarze. Duże znaczenie ma odkrycie delegacji rodzinnych, mitów rodzinnych oraz zwrócenie uwagi na pozycję
wśród rodzeństwa. Delegacje rodzinne mają miejsce wtedy, gdy
rodzina deleguje jednego z członków do wykonania zadania, którego nie udało się dokonać innym członkom, lub ucieleśniania problemu, z którym reszta rodziny nie chce się skonfrontować. Taka
sytuacja ma miejsce wtedy, gdy w rodzinie, w której nie okazuje się
uczuć jedna z osób zaczyna chorować, aby odwrócić uwagę członków od prawdziwego problemu. Zgłaszanym problemem jest wtedy choroba. Mit rodzinny to opowieść kształtująca rzeczywistość
rodziny – np. mężczyźni są nieudolni. Każdy członek rodziny czuje
się zobowiązany do realizowania mitu we własnym życiu, bez
względu na własne dobro. Odkrycie takiego mitu pomaga „rozprawić się” z nim.
Narracje rodzinne
Rodzina jest nie tylko zbiorem konkretnych osób, ale też zbiorem historii opowiadanych przez członków10. Historie rodzinne i
sposób ich przekazywania pełni ważną funkcję, kształtują bowiem
sposób, w jaki członkowie rodziny widzą siebie samych i siebie
nawzajem, jak podchodzą do rzeczywistości i otaczającego świata
10
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oraz w jaki sposób konstytuują tą rzeczywistość. Narracje mogą
być powtarzane przez ważne osoby w rodzinie lub mogą wynikać
z bezpośrednich doświadczeń jednostki. Dla terapii natomiast
ważne jest to, że negatywne skrypty narracyjne mogą zostać opowiedziane raz jeszcze, od nowa, w sposób pozwalający na korzystniejsza reinterpretację dla danej osoby. Zazwyczaj narracje pomagają zidentyfikować obszary problemowe oraz występujące „wyjątki od reguły”. Pozwalają również odkryć zasoby rodziny, jej moc
i mądrość. Pozwalają umocnić przynależność. Inna narracja pozwala zredukować niektóre objawy zaburzeń, jak np. stany lękowe11.
Odkrycie negatywnych, destrukcyjnych skryptów rodzinnych pozwala na wprowadzenie, przy pomocy terapeuty, skryptów korekcyjnych. Aby rzetelnie zanalizować zasoby rodzinne pomocne przy
rozwiązywaniu trudnych sytuacji można spytać pacjenta o to, czy
występowały już w rodzinie podobne problemy a jeśli tak, to jak
sobie z nimi poradzono, co jest największą zaletą jego rodziny, jakie
są mocne strony rodziny, kto jest mądrą osobą w rodzinie, kto może pomóc, co mogłaby poradzić ukochana (nieżyjąca) osoba w tej
sprawie. Po zidentyfikowaniu skryptów pacjent analizuje sposoby
rodziny na poradzenie sobie z trudnościami pod kątem przydatności: co z tego chciałby zatrzymać, co mu się przyda a co chciałby
zmienić bo jest bezużyteczne lub szkodliwe. Aby zbudować skrypt
korekcyjny należy się dowiedzieć od pacjenta co sobie ceni w podejmowanych sposobach rozwiązań, co by chciał zrobić inaczej, a
co tak samo jak rodzice czy dziadkowie, czego mógłby się nauczyć
od swoich przodków12. Jak ważna jest narracja oraz zmiana znaczeń w narracjach rodzinnych pomogą uświadomić następujące
przykłady:
Przykład 1: Mężczyzna lat 42, cierpiący na stany lękowe, trzyma się źle
płatnej pracy bo boi się zmian, uważa że do niczego się nie daje. W trakcie
wywiadu przyznał, że dziadek, którego on uwielbiał i był dla niego wzorem
nie kochał go. Dalsza opowieść ujawniła, że dziadek ten namawiał usilnie
wnuka, aby ten został krawcem. Chłopiec uważał, że dziadek chce mu zrobić
na złość i nienawidzi go, ponieważ szycie to „babskie zajęcie”. Analiza geno11
12
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gramu wykazała, że pradziadek mężczyzny miał brata, który był cenionym
krawcem i zbił na tym zajęciu fortunę, ale był bezdzietny. Dziadek pacjenta
bardzo go szanował, tym bardziej że jego rodzony ojciec był utracjuszem. Gdy
pacjent uświadomił sobie, że dziadek pragnął dla niego zawodu który najbardziej szanował i uważał za przynoszący dobrobyt, zmienił swoją narrację tej
historii na: „dziadek bardzo mnie kochał, chciał, abym osiągnął sukces”. W
krótkim czasie zapisał się na studia, zmienił pracę a stany lekowe dotyczące
przeszłości ustąpiły. Z człowieka niegodnego miłości dziadka stał się człowiekiem zasługującym na najlepsze13.
Przykład 2: Pacjentka lat 36, pozostająca w szczęśliwym związku z
obcokrajowcem, ale odizolowana od rodziny, która się jej wyrzekła ponieważ nie mogła zaakceptować związku pacjentki. Kobieta czuła się „jakby
nie miała nikogo”, samotna, z symptomami depresyjnymi. Nie mogła znaleźć radości w życiu pomimo udanego związku i dwójki dzieci. Analiza
genogramu uświadomiła jej, że prababcia miała narzeczonego obcokrajowca, ale ugięła się pod presją rodziny i wyszła za mąż za akceptowanego, ale
niekochanego mężczyznę. Małżeństwo to nie było udane. Pacjentka odkryła, że ona miała większa odwagę niż prababka aby zawalczyć o swoją miłość. Narracja „jestem nic nie warta, nie zasługuję na moją rodzinę, jestem
czarną owcą” zmieniła się w narrację: „jestem odważną kobietą, która
świadomie buduje swoje szczęście. Moja rodzina powinna być ze mnie
dumna”. Pacjentka zaczęła się inaczej ubierać, zaczęła budować relacje z
mężem na radości, jest zadowolona ze swojego życia. Tak opowiedziana
historia pomogła jej dalej należeć do rodziny i czuć się dobrze pomimo fizycznego oddalenia14.
Możliwości i ograniczenia metody genogramu
Metoda ta pozwala zdobyć wiele ważnych informacji o rodzinie w krótkim okresie czasu. Ze względu na swoją strukturę umożliwia spojrzenie na historię rodziny, jako na całość, a na wszystkich
jej członków, jako na ważne elementy tej całości. Umożliwia dostrzeżenie kontekstu historycznego i refleksję nad nim a także pozwala w krótkim czasie zidentyfikować te wzorce rodziny, które są
destrukcyjne i szkodliwe. Uświadamia negatywne wzorce komuni-

13
14
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kacji, wskazuje precyzyjnie obszary interwencji15. Ponieważ traktuje rodzinę jako system i całość, nie deprecjonuje jednostki, która
„ma problem”, natomiast wskazuje jej rolę i wartość w systemie.
Pozwala przewidzieć sytuacje problemowe w przyszłości i podjąć
próby zapobiegania im. Pozwala uświadomić sobie zasoby rodziny, jej mądrość, mocne strony, talenty, jej wyjątkowość16. Zmienia
optykę myślenia o sobie z „coś jest ze mną nie tak”, na „zachowanie, które się nie sprawdza można zmienić”. Umacnia szacunek do
siebie i własnej historii, umożliwia wgląd. Może się sprawdzić
zwłaszcza w zawodach takich jak: pracownik społeczny, psycholog, pedagog, socjolog. Pozwala śledzić zjawiska, których uwarunkowania społeczne są jeszcze nie do końca zbadane, np. transmisja
międzypokoleniowa biedy. Pozwala poznać prawdę historyczną i
narracyjną o danej rodzinie.
Metoda genogramu ma również swoje ograniczenia. Należą do
nich: statyczność i subiektywność uzyskanego obrazu. Oznacza to, że
można uzyskać obraz rodziny w danym momencie, bez uwzględnienia zachodzących zmian oraz że jest to obraz subiektywny. W zależności od tego, kto by nam podawał informacje, obraz, zwłaszcza narracyjny i dotyczący relacji, byłby różny. Należy więc pamiętać o tym,
że mamy do czynienia tylko z prawdą danego pacjenta. Kolejną trudnością, jaka może wystąpić przy stosowaniu tej metody jest natłok
danych, które często wiążą się z silnymi emocjami. Dlatego, mimo że
genogram można zrobić dość szybko, jednak w terapii lepiej sprawdza się metoda stopniowego zbierania informacji, aby pacjent mógł
zintegrować pojawiające się odczucia17.
Streszczenie:
Metoda genogramu jest wykorzystywana w terapii rodzin oraz w
celu zdobycia informacji o wielopokoleniowym funkcjonowaniu w
rodzinie. Jest pomocna w identyfikowaniu skryptów rodzinnych i
przekonań transgeneracyjnych oraz zmianie tych destrukcyjnych.
Pomaga również odkryć zasoby rodziny i jej siłę. Metoda genogramu
wywodzi się ze strukturalnej koncepcji rodziny. Rodzina to system i jako
Chrząstowski., Wykorzystanie… Ibidem
Namysłowska., Genogram… ibidem
17 Wajda., Genogram…. ibidem
15
16
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system funkcjonuje. Genogram to graficzne przedstawienie drzewa
rodziny do trzech pokoleń wstecz oraz interpretacja zależności i
powtarzających się wzorców.
Słowa klucze: genogram, terapia rodzin, terapia systemowa
Abstract:
The method of genogram is used in the family therapy as a plan to
collect information about multigenerational functioning of the family.
This method is helpful to identify family scripts, transgenerational beliefs
and change destructive ones. It helps to discover the resources of family
and it's power. The method of genogram comes from the structural concept of family. The family is a system and functions as a system. The geneogram is a graphic presentation of a family tree up to three generation
and is an interpretation of dependancy and repeated models
Words keys: genogram, family therapy, structural of family therapy
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Grzegorz Witkowski1

Ratownicy medyczni jako grupa społeczna
Wstęp
Zawód ratownika medycznego określa Ustawa z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Określa ona zakres
czynności które może wykonywać samodzielnie oraz pod nadzorem
lekarza. Ratownictwo medyczne jest małą grupą zawodową liczącą
zaledwie 15 tysiąc ratowników z czego zaledwie połowa znajduje zatrudnienie w zawodzie. Mimo to od samego początku starają się być
wyjątkową grupą zawodową, ich codziennością jest ratowanie życia i
zdrowia osób które tego potrzebują. Tragiczne widoki, i nieszczęścia,
spotykane każdego dnia umacniają ich jedynie w przekonaniu ze wybrali odpowiednią drogę, ze chcą pomagać innym ludziom.
Cel pracy
Dokonanie oceny opinii ratowników medycznych na temat
systemu państwowego ratownictwa medycznego. Znalezienie i
wskazanie cech pozwalających mówić o ratownictwie medycznym
jako o grupie społecznej, wskazanie ewentualnych niejasności w
określeniu trafności założenia. Podjęcie próby zmiany spojrzenia na
problemy ratownictwa medycznego.
Materiał i metoda
Badanie ankietowe składające się z 8 pytań przeprowadzono w
grupie 105 losowo wybranych ratowników medycznych, czynnie pracujących w zespołach ratownictwa medycznego. Z pośród 9 pytań 3
pytania były półotwarte, pozostałe 6 było pytaniami zamkniętymi.
Starz pracy ankietowanych osób został podzielony na 3 grupy ze
względu na założenie że w ciągu 1 roku ratownik medyczny nabiera
doświadczenia, oraz poznaje specyfikę zawodu, kolejne 2-3 lata pracy
stanowią okres odkrywania tajników pracy zawodowej. Statystycznie
w ciągu pierwszych 3 lat pracy ratownik uczestniczy w 94% możliwych typach sytuacji, w związku z czym osoby pracujące powyżej 3
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lat można traktować jako osoby doświadczone. Pierwsza najmniejsza
grupa składająca się zaledwie z 3% osób pracujących poniżej 1 roku w
zawodzie. Kolejna grupa składająca się aż z 66% osób, są to ludzie
czynnie pracujący w systemie przez okres dłuższy niż 1 rok ale krótszy niż 3 lata. Ostatnia, trzecia grupa składa się z 31% osób mających
długoletni staż pracy przekraczający 3 lata.
Wyniki badań
Pierwsze pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło
subiektywnej oceny badanej grupy. Dotyczyło ono kwestii czy badani
ratownicy medyczni uważają się za grupą społeczną, aż 73% osób
odpowiedziało że tak, 33% osób stwierdziło że nie natomiast pozostałe 2 % osób nie umiało ustosunkować się do tego pytania. Kolejne pytanie dotyczyło chęci poszerzania swojej wiedzy, wyniki pokazują ze
66%ankietowanych osób chętnie i dobrowolnie uczestniczy w dodatkowych kursach, szkoleniach jak i czyta książki związane z zawodem.
Kolejna grupa ankietowanych zawierająca 34% ankietowanych wyraziła niechęć do tego typu aktywności. Osoby ankietowane zapytane
zostały również o to jak często spotykają się i kontaktują ze sobą w
sprawach nie związanych z pracą, 44% osób odpowiedziało ze
utrzymują taki kontakt kilka razy w tygodniu, 25% kilka razy w miesiącu, 16% kilka razy w roku oraz 14 % osób stwierdziło ze nie kontaktuje się z innymi ratownikami w sprawach innych niż zawodowe.
Czwarte pytanie dotyczyło jakości kontaktu osób pracujących w zespole ratownictwa medycznego, 56% ankietowanych oceniło ją na
bardzo dobrym poziomie, 38%osób na poziomie dobrym, a zaledwie
6% osób oceniło jakość kontaktu na zadowalającym poziomie.
Tabela. 1. Jak często ankietowani ratownicy medyczni kontaktują się ze sobą poza pracą w sprawach innych niż zawodowe.
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Nie kontaktuję się
Razem
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Ilość osób
47osób
26 osób
17 osób
15 osób
105 osób

% osób
45%
25%
16%
14%
100%

Następnie ankietowani zostali zapytani o charakterystyczne
słowa, rozumiane tylko przez pracowników pogotowia, tak zwany
slang zawodowy, 86% ankietowanych odpowiedziało że posługują
się takimi wyrazami, potrafili również wskazać przykłady. 14%
ankietowanych stwierdziło ze nie używa tego typu wyrazów. Respondenci zostali zapytani także o stosunek do pracy, z pośród
możliwych odpowiedzi aż 55%osób odpowiedziało ze traktuje prace jako hobby oraz jednocześnie sposób zarabiania na życie, 35%
osób odpowiedziało ze praca w państwowym systemie ratownictwa medycznego sprawie im dużo satysfakcji jedna mają też inną
lepiej płatną prace, 10% osób odpowiedziało że praca im nie odpowiada. Kolejno uczestnicy ankiety zostali zapytani o używanie gadżetów związanych z ratownictwem medycznym typu bransoletki,
zawieszki do placaków,78% ankietowanych odpowiedziało ze
używa tego typu rzeczy na co dzień, 23% odpowiedziało że nie.
Ostatnie pytanie dotyczyło cechy którą powinien wyróżniać się
ratownik medyczny. Najczęściej wybieraną odpowiedzią była odporność psychiczna 43% odpowiedzi, kolejne 2 odpowiedzi, odwaga i pracowitość były wybierane równie często 25% odpowiedzi ,
inne cechy stanowiły 7% odpowiedzi.
Tabela. 1. Cechy wyróżniające które powinny wyróżniać
ratownika medycznego według ankietowanej grupy
Odporność psychiczna
Pracowitość
Odwaga
Inne
Suma

Ilość osób
46 osób
26 osób
26 osób
7 osób
105 osób

% osób
44%
25%
25%
6%
100%

Dyskusja
Niezbędne po prawidłowego rozpatrzenia tematu jest wyjaśnienie czym jest grupa społeczna, jakie spełnia funkcje, ile musi
liczyć osób. Z pomocą przychodzi psychologia społeczna i socjologia, która stworzyła pewne zależenia które musi spełniać twór aby
mógł być nazwany grupą społeczna. Poszczególne elementy definicji zostaną przedstawione w odniesieniu do wyników powyższej
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ankiety, oraz fragmentów książek i publikacji poruszających tematykę ratownictwa medycznego jako grupy społecznej.
Szeregowy model ratownika medycznego. Każda osoba chcąca należeć do grupy musi spełniać pewne wymogi formalne, takie
jak ukończenie 3 letnich studiów ratownictwa medycznego, oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu zawodowego oraz obronienie pracy licencjackiej która jest również niezbędna. Obecnie nie ma innej drogi uzyskania tytułu ratownika
medycznego, kilka lat wstecz istniały 2 letnie szkoły dające takie
same uprawnienia co studia jednak bez tytułu licencjata. Następny
wymóg dotyczy pracy w zespołach ratownictwa medycznego lub
szpitalnych oddziałach ratunkowych, oraz systematyczne poszerzanie swojej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej, oraz medycznych czynności ratunkowych. Każdy ratownik medyczny ma
obowiązek uzyskania 200 punktów edukacyjnych co 5 lat, można je
zdobyć poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, oraz prenumeraty czasopism zawodowych. W odniesieniu do wyników badania, większość respondentów (66%ankietowanych osób)chętnie
poszerza swoją wiedzę. Niewielka grupa ankietowanych stwierdziła że jest to obowiązek każdego ratownika medycznego, ponieważ
od jego wiedzy zależy życie ludzi. Pojawiły się również wypowiedzi dotyczące słabej płacy nie pozwalającej na odpowiednie dokształcanie się, jednak mimo to. Ratownicy medyczni chętnie poszerzają swoją wiedze, traktują swoja pracę jako misję, która muszą
wykonać, chcą być przygotowani na każdą sytuacje najlepiej jak
jest to możliwe1.
Jednym z elementów uznania grona ludzi jako grupę społeczną
są wspólne poglądy i podobne cele. Jako cel większości ratowników
można uznać chęć niesiania pomocy2, za dowód można potraktować
odpowiedzi na pytanie ankietowe dotyczące sposobu traktowania
pracy zawodowej. Ponad połowa (55% ankietowanych) odpowiedzia1 P. Wołoszyn., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu? , Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 81 - 84
2 K. Kurzynowski., Ratownik medyczny. Doświadczenia własne – próba oceny. [w:]
Konieczny J. - red.: Ratownik medyczny problemy edukacyjne i organizacyjno prawne. Wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław 2006, 216-221.
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ła że praca jest dla nich jednocześnie sposobem zarabiania jaki i hobby. Dzięki temu pac jęci będący pod opieką ratowników mogą czuć
się bezpieczni, gdy cos jest naszą pasja staramy się zrobic to tak dobrze jak tylko jest to możliwe. Nikt w pracy nie myśli o życiu osobistym czy też marnych zarobkach, wszyscy chcą jak najlepiej pomóc
swoim pacjentom. Następnym równie ważnym elementem jest pytanie dotyczące częstości kontaktu ratowników medycznych między
sobą, prawie polowa (44% ankietowanych) przyznała ze kontaktują
się ze sobą lub spotykają, kilka razy w tygodniu, nie wliczając w to
pracy, oraz kontaktów zawodowych, kolejna liczna grupa respondentów (25% osob zapytanych)w odwiedzi na wspomniane pytanie deklaruje kontakt kilka razy w ciągu miesiąca. Sumując obie liczy wychodzi ze 69% ankietowanych ratowników medycznych często się
kontaktuje między sobą. Łatwo można zaobserwować związek pomiędzy częstością spotkań a powiązaniami między sobą, raczej nie
spotykamy się z ludźmi których nie lubimy. Można przytoczyć wiele
przykładów potwierdzających ze osoby pracujące czynnie jako ratownicy medyczni mają wiele wspólnych poglądów, zainteresowań
jak i celów, najważniejsze zostały przytoczona, jednak jeszcze jedna
rzecz zasługuje na wyróżnienie. Często w mediach, na portalach społecznościowych, oraz w gazetach można znaleźć wywiady z ratownikami medycznymi, główny problemem są niskie zarobki, oraz niedocenianie zawodu. Jednak patrząc na statystyki uczelni wyższych, zainteresowanie studiami właśnie tego kierunku jest duże, wiele osób
tłumaczy to wewnętrzną chęcią człowieka do pomagania innym3.
Często można usłyszeć głosy ze wspólne problemy bardzo zbliżają do
siebie ludzi, problemy ratowników medycznych również mogą być
uznane jako fragment łączący ratownictwo. Część osób odradza pracę
w zespole ratownictwa medycznego jako sposób na życie, jest to naprawdę ciężka i trudna praca, jednak to nie zniechęca ratowników
medycznych, którzy razem walczą o godną przyszłość.
Język porozumienia grupy społecznej jest nieodzownych elementem, nie zawsze istniejącym od początków istnienia grupy, jednak wraz z upływem czasu, pojawiają się elementy charakterystyczne
języka. Poprzez częste spotkania, przebywanie ze sobą zaczynamy
3

Chęć człowieka do pomagania innym
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używać wyrazów zrozumiałych tylko przez członków grupy. Również ratownicy medyczni wykształcili swój język, respondenci o to
zapytani niemal jednogłośnie odpowiadali że tak ponieważ aż 86%
osób. Osoby udzielające odpowiedzi twierdzącej zostały poproszone
o podanie jednego lub kilku przykładów, słów używanych przez
nich, które mogą być niezrozumiałe przez osoby z poza sytemu ratownictwa medycznego. Najczęściej padającą odpowiedzią był wyraz
„MF-ka” który w slangu ratowniczym oznacza morfinę, pojawiały się
również wyrazy takie jak „ED”- oznaczający defibrylator, czy „strzał”
znaczący defibrylację. Dla wyjaśnienia morfina jest silnym lekiem
opioidowym używanym do zmniejszenia odczuwania bólu, defibrylator jest to urządzenie służące do defibrylacji, co w praktyce oznacza,
wyładowanie pewnej ilości energii, zabieg stosowany jest u osób z
pewnymi zaburzeniami rytmu serca4. Pojawiło się znacznie więcej
wyrazów używanych w slangu ratowniczym, przedstawione zostały
przykłady które pojawiały się zdecydowanie najczęściej.
Respondenci zostali zapytani również o stosunek do osób z którymi pracują, należy pamiętać ze ratownicy medyczni współpracują
zarówno z innymi ratownikami jak i lekarzami oraz pielęgniarkami. W
skład karetki podstawowej wchodzi dwóch niekiedy trzech ratowników, w zależności od województwa, istniej też możliwość pracy pielęgniarki po ukończeniu specjalnego kursu. Natomiast karetki „S” specjalistyczne składają się z lekarza, oraz 2 ratowników medyczny, z czego
jeden jest jednocześnie ratownikiem i kierowcą. Odpowiedzi na to pytanie przedstawiały się następująco( tabela).
Tabela. 1. Subiektywna ocena kontaktu ratowników medycznych z współpracownikami.
Ocena
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
dopuszczalna
niedostateczna

Ilość osób
58 osób
40 osób
0 osób
7 osób
0 osób

%osób
54%
38%
0%
6%
0%

K. Nadolny., Rekomendacja postępowania w ratownictwie medycznym. Elmed
Media Group, Sosnowiec 2015, s.12 - 15
4
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Na podstawie tabeli łatwo można stwierdzić że ratownicy
medyczni dobrze oceniają stosunki z środowiskiem w którym pracują. Lekarze z którymi pracują często cenią ich za wiedzę, i doświadczenie zawodowe, często wspominają że od momentu pojawienia się w pogotowiu Ratowników medycznych pracuje im się o
wiele lepiej5. Pielęgniarki początkowo miały zły stosunek do ratowników, spowodowane jest to zapewne obawą że ta grupa zawodowa chcę je zastąpić. Jednak jest to niewłaściwy sposób myślana, pielęgniarki przygotowane są do pielęgnowania pacjentów,
długoterminowej współpracy z nimi w odpowiedz nich oddziałach. Ratownik natomiast jest przygotowywany do ratowania życia
ludzi, zna się na tym naprawdę dobrze, stany nagłe wymagające
natychmiastowej pomocy są codziennością, jednak nie należy myśleć ze wszystkie interwencje przychodzą z łatwością6. Łatwo można również zaobserwować ze nawet grupa zawodowa pielęgniarek
mająca kontakt z ratownikami medycznymi nawiązała bliskie relacje, często wykraczające poza stosunki zawodowe. Każda sytuacja z
udziałem służb ratownictwa medycznego są różne, objawy chorób
nigdy nie są takie same jak te opisane w książkach, każdy człowiek
jest wyjątkowy, często należy spodziewać się niespodziewanego.
Każda osoba pracująca i chcąca pracować w pogotowiu musi się z
tym liczyć7. Należy wspomnieć ze ratownik medyczny nigdy nie
zastąpi pielęgniarki, a pielęgniarka nigdy nie zastąpi ratownika8, są
to dwa różne zawody które powinny ze sobą ściśle współpracować.
Współpraca obu tych środowisk, przyniesie wiele dobrego zarówno dla pacjentów jak i pracowników.
Praca w pogotowiu obciążona jest dużym ryzykiem kontaktu
z krwią pacjenta, czy też innymi wydzielinami, każdy pracownik
powinien mieć odpowiedni ubiór. Ratownicy medyczni również w
P. Wołoszyn., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu? , Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 89 - 90
6 B. Łaziuk., Jakość nauczania ratowników medycznych w obowiązującym systemie
kształcenia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu
7 J .Kliszcz., Psychologia w ratownictwie, Dyfin SA, Warszawa 2012, s. 50 - 54.
8 K. Frydrysiak., M. Grześkowiak, A. Pytliński., Wzajemne relacje ratowników
medycznych i pielęgniarek systemu w zakresie swoich uprawnień. Nowiny lekarskie.
2009. 78 (1). 23 – 29.
5
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tej płaszczyźnie mają powody do dumy, już od początków funkcjonowania ratownictwa medycznego ludzie ci pracowali w specjalnych ubraniach. Mundur ratownika składa się zazwyczaj z
trzech części:
• Spodnie zrobione ze specjalnego bardzo wytrzymałego
materiału, dodatkowo wzmocnione na kolanach. Ta część ubioru
zawiera wiele kieszeni, które są bardzo przydatne w pracy
ratownika medycznego, w sytuacjach gdy liczy się każda sekunda
bardzo pomocny okazuje się sprzęt noszony przy sobie.
Dodatkowo posiadają ona dwa paski odblaskowe, aby ratownik
był dużo lepiej widoczny, nawet w ciężkich warunkach.
• Górna część zazwyczaj koszulka, lub koszula ratownicza,
zawierająca duży emblemat ratownictwa medycznego na plecach
oraz mniejszy na klatce piersiowej na wysokości serca. Dodatkowo
często można zaobserwować tytuł „Ratownik Medyczny” wraz z
imieniem ratownika.
• Trzecim elementem wspomnianego ubioru jest kamizelka
funkcyjna, wykonana z bardzo trwałego, przewiewnego materiału,
również z emblematami ratownictwa medycznego, dużą liczbą
odblasków. Ale zdecydowanie najważniejszą funkcją kamizelki jest
możliwość uzyskania szybkiego dostępu do sprzętu zawartego w niej.
Każdy z elementów ubioru jest w kolorze pomarańczowym
fluorescencyjnym, sprawiającym że ratownicy są łatwi do zauważenia. Warto wspomnieć ze warunki pracy, kontakt z pacjentami
oraz warunki atmosferyczne wymagają od stroju ratownika wielofunkcyjności oraz łatwego usuwania zabrudzeń. Wymienione części ubioru są jedynie najczęściej spotykanym zestawem, spotyka się
również inne elementy, przykładowo w zależności od pogody ratownicy mają również kurtki i bluzy ratownicze. Każdy z elementów jest dopasowany do reszty, i wszystkie są w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym. Istotnym elementem jest fakt że każdy
ratownik musi sam zaopatrzyć się w mundur do pracy, nie należy
on do tanich zakupów, jednak łatwo zaobserwować że ratownicy
cenią sobie jednolity, dopasowany strój9.
J. Konieczny (red.)., Ratownictwo w Polsce lata 1990 - 2010. Wyd. Garmond
Oficyna Wydawnicza, Inowrocław 2010, s.320 – 348.
9
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Nie tylko w pracy ratownicy medyczni chcą być wyjątkowi i
zauważalni, odpowiedz ankietowanych mówią ze po za pracą
chętnie noszą elementy związane z ratownictwem medycznym aż
78 % ankietowanych to potwierdziło. Najczęściej są to bransoletki z
tytułem ratownika medycznego, lub zawieszki do plecaka, jednak
równie duża część ankietowanych zadeklarowała posiadanie apteczki zawsze przy sobie. Należy zwrócić uwagę ze apteczka ratownika medycznego zawiera inny zestaw niż podstawowe apteczki. Ratowniczy często noszą w niej rzeczy które przydają się
najczęściej na miejscu zdarzenia, jej skład różni się w zależności od
doświadczenia ratownika, jednak na pewno zawiera dużo więcej
specjalistycznych elementów.
Element przedstawiany pod sam koniec dyskusji, jednak wydający się kluczowym w tej sprawie jest opinia ratowników medycznych. Nie można znaleźć lepszego dowodu że zbiór ludzi jest
grupą społeczną niż opinia ich samych. Z pośród 105 ankietowanych osób 73% osób odpowiedziało że uważa ratowników medycznych za grupę społeczną. Grupę składającą się z około 15 tysięcy ratowników medycznych czynnie pracujących w zawodzie,
który utrzymują kontakty nie tylko w najbliższej okolicy, ale w całej Polsce, często również poza jej granicami. Częste spotkania z
ratownikami pracującymi w odległych częściach polski spowodowane są kursami doskonalącymi. Jednak raz zawarta znajomość
utrzymuje się przez naprawdę długi okres czasu, przeplata się ona
między kontaktami zawodowymi, takimi jak wymiana doświadczeń oraz obserwacji a kontaktami towarzyskimi10. Grupa społeczna powinna składać się z ludzi o podobnych cechach, i poglądach,
nawiązując do tego założenia, ratownicy zostali zapytani, jaką cechą według nich powinien wyróżniać się sztandarowy ratownik
medyczny. Na pierwszym miejscu jest to odporność psychiczna,
jest to spowodowane charakterem pracy ratowników medycznych,
jeżeli codziennie spotykasz się z ludzkim cierpieniem, musisz być
odporny. Zwracając uwagę na wcześniejsze dowody można
H. Wawrzynowicz, J. Romańczukiewicz., Umiejętności komunikacyjne w pracy
dyspozytora medycznego. [w:] J. Konieczny (red,)., Edukacja w ratownictwie medycznym. Wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław 2007, s.72-78.
10
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stwierdzić ze ratownicy bardzo emocjonalnie podchodzą do swojej
pracy, każdy pacjent jest najważniejszy, o każdego walczą z równie
wielkim zapałem i chartem ducha. Na drugim miejscu według ratowników ukazały się egzekwio takie cechy jak odwaga i pracowitość. Odwaga jest nierozłączną cechą każdego ratownika medycznego, ukazuje się to podczas działań które wykonuje. Z kolei pracowitość może wynikać z faktu ze ratownik medyczny cały czas
poszerza swoją wiedze, jest to nieodzowny element pracy ratownika który ponad wszystko chce uratować życie swoich pacjentów11.
Podsumowanie
Wszystkie zgromadzone dowody, zarówno te zawarte w badaniu ankietowym, jak i uzyskane na podstawie obserwacji oraz z
różnych innych źródeł, jasno przemawiają ze ratownicy medyczni
to grupa społeczna. Ratownicy jasno określają gdzie najbardziej
potrzeba zmian, nie tylko jako grupa zawodowa, ale również jako
grupa społeczna. Można zaryzykować stwierdzeniem ze ratownicy
mogą być traktowani, jako jedna wielka rodzina zawodowa. Jednak
należy się zastanowić co oznacza ten fakt?, jest wiele problemów z
którymi się borykają ratownicy medyczni, pojrzenie na nich jako na
grupę społeczną znacznie ułatwi negocjacje , oraz rozwiązywanie
problemów. Pomimo faktu że ratowników jest nie więcej niż 15
tysięcy w porównaniu do zawodu pielęgniarki których liczba przekracza 250 tysięcy jest to bardzo mało. Pełnią oni bardzo ważną
funkcje w społeczeństwie, każdy z nas chce żyć jak najdłużej, niestety czasem pod wpływem złego losu, lub nieuwagi znajdujemy
się w sytuacjach zagrażających naszemu życiu. Wtedy właśnie pojawiają się ratownicy medyczni, posiadający wiedze, wykształcenie
oraz niejednokrotnie lata doświadczenia którzy mogą przywrócić
nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania.

E. Kołodziński., Metody doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych ratownictwa
medycznego, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa WNT Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie, 1, 2010
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Streszczenie :
Ratownicy medyczni niejednokrotnie borykają się z problemami,
często są nie doceniani, lub źle odbierani przez społeczeństwo. Fakt istnienia tak wyspecjalizowanej grupy ludzi wiąże się z tym. Ratownicy od
samego początku starają się być wyjątkową grupą zawodową, ich codziennością jest ratowanie życia i zdrowia osób które tego potrzebuj Warto jednak poświęcić chwile czasu, poznać tą grupę zawodową, spojrzeć
na nią z innej perspektywy. Artykuł porusza aspekty świadczące że ratownicy medyczni są grupą społeczna. Spojrzenie na tą grupę zawodową
jako grupę społeczną, rzuca światło na wiele ciekawych aspektów zawodowych ale nie tylko.
Słowa kluczowe: Ratownictwo medyczne, grupa społeczna, grupa
zawodowa.
Summary
Paramedics often face problems , they are often not appreciated, OR
badly perceived by society . The existence of such a specialized group of
people involves oo Tim. Rescuers from the very beginning, try to be
unique group of professional , their everyday life is to save lives and
health of those who need it but it is worth taking a moment , know this
professional group , look at it from a different perspectives . The article
focuses on aspects of providing WITH Medical rescuers SA Social group .
A look at this professional group as a social group , sheds light on the
many interesting aspects of the Unions but not only.
Keywords : Emergency medical , social group , professional group
Bibliografia:
1. Nadolny K., Rekomendacja postępowania w ratownictwie medycznym. Elmed Media Group, Sosnowiec 2015
2. Wołoszyn P., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
3. Kliszcz J., Psychologia w ratownictwie, Dyfin SA, Warszawa 2012,
4. Kołodziński E., Metody doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych
ratownictwa medycznego. Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa WNT
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 1, 2010
5. Leszczyński P., Analiza kompetencji zawodowych ratowników
medycznych w wybranych jednostkach ratowniczych. Collegium Masoviense,
Wyższa Skoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
6. Publikacja, Polska Rada Resuscytacji., Wytyczne 2015 resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, PANDIT, Kraków 2015.

313

7. Szarpak Ł., Kopański Z., Wybrane aspekty podnoszenia kwalifikacji
zawodowych w opinii ratowników medycznych. JPHNMR. 2012; 1:43-46.
8. Kapler M., Zawód: ratownik medyczny. „Na Ratunek” 2012, nr
4/12, s. 43–46.
9. Smoczyńska B., Relacja lekarz-pacjent. Komunikowanie wspierające
pacjenta. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Lublin 2014, s 75 – 91.
Heszen-Niejodek I,
10. Wrześniewski K., Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów
zdrowia somatycznego
11. Barański J, Piątkowski W. (red)., Zdrowie i choroba: wybrane
problemy socjologii. oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2002.
12. Łaziuk B., jakość nauczania ratowników medycznych w
obowiązującym systemie kształcenia, Uniwesytet Medyczny im. Karola
Marcinowskiego w Poznaniu
13. Griffiths P., Mooney G. P., The paramedic's guide to research.
Oxford University Press. Berkshire. 2012.
14. Gross K., Sytuacja społeczno – zawodowa ratowników medycznych.
15. W: Konieczny J. - red.: Ratownictwo w Polsce lata 1990 - 2010.
Wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza. Inowrocław 2010.
16. Wawrzynowicz H., Romańczukiewicz J., Umiejętności
komunikacyjne w pracy dyspozytora medycznego. [w:] Konieczny J. - red.:
Edukacja w ratownictwie medycznym. Wyd. Garmond Oficyna
Wydawnicza. Inowrocław 2007
17. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. Wyd. Polska
Oficyna Wydawnicza BGW. Warszawa 1996;
18. Frydrysiak K., Grześkowiak M., Pytliński A., Wzajemne relacje
ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w zakresie swoich uprawnień.
Nowiny lekarskie. 2009. 78 (1).
19. Kurzynowski K., Ratownik medyczny. Doświadczenia własne –
próba oceny. [w:] Konieczny J. (red.), Ratownik medyczny problemy
edukacyjne i organizacyjno – prawne. Wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza.
Inowrocław 2006.

314

Krzysztof Wołoszyn1

Udział rodziny poszkodowanego podczas pracy ratowników
medycznych w warunkach pozaszpitalnych
Wstęp
Nagminnie wyrażana chęć rodziny poszkodowanego do
przebywania z bliskimi w trakcie gdy są oni w stanie zagrożenia
życia i prowadzana jest w związku z tym resuscytacja krążeniowo
oddechowa, zmusiła środowisko medyczne do uwzględnienia tego
problemu w literaturze medycznej. Udział krewnych w trakcie
prowadzonych działań ratunkowych definiowany jest jako umożliwianie rodzinie kontaktu wizualnego bądź fizycznego z poszkodowanym w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po raz
pierwszy koncepcją obecności bliskich pacjenta w trakcie prowadzonych działań z zakresu medycyny ratunkowej zajęto się w latach osiemdziesiątych co spotkało się z akceptacją środowiska
związanego ze służbą zdrowia ze względu na skale problemu1.
Według wieloletnich wieloośrodkowych badań prowadzonych
oraz zebranych przez nie statystyk, aż 90% bliskich osób poszkodowanych wyraża chęć przebywania w trakcie resuscytacji, a zdecydowana większość z osób, które już tego doświadczyły zapytana
po trzech miesiącach od tego wydarzenia deklaruje chęć ponownego uczestnictwa we wspomnianym wydarzeniu gdyby zaistniała
taka konieczność2. Towarzystwo bliskich w trakcie prowadzenia
wyżej wspomnianych czynności jeszcze 25 lat temu spotkałoby się
ze zdecydowanym protestem średniego personelu medycznego w
trakcie wykonywania swojej pracy jednak po przełomie dotyczącym tego zjawiska, który nastąpił w 1987 roku w FootHospital w
Michigan, sytuacja ta uległa zmianie. Po przeprowadzonych tam
1 C. J. Doyle, H. Post, R. E. Burney, J. Maino, M. Keefe, K. J. Shee., Family participation during resuscitation: an option. Ann EmergMed 1987;16, s.673–5.
2 E. T. Boie, G. P. Moore, C.Brummett, D. R. Nelson., Do parents want to be
present during invasive procedures performed on their children in the emergency department? A survey of 400 parents. Ann EmergMed 1999;34, s.70–4.
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badaniach rozgorzała bowiem dyskusja na ten temat, która zaowocowały tym, że zaczęto dostrzegać korzyści płynące z obecności
bliskich przy chorym. Dzięki temu postawiono kolejny krok na
przód w drodze do partnerskiej relacji między personelem medycznym, a poszkodowanym w trakcie prowadzenia przez nich
czynności ponieważ udział krewnych stworzył niejako konieczność, aby wiele podejmowanych przez personel medyczny czynności było konsultowane z rodziną osoby zagrożonej. Ten model postępowania uważany jest przez społeczeństwo zachodnie za pozytywny ponieważ otwarcie ratowników medycznych na kontakt z
bliskimi pacjentów gwarantuje poszanowanie niezależności, która
przysługuje każdemu człowiekowi. Ponadto zapewnienie przez
personel medyczny możliwie dobrych doświadczeń w obliczu zagrożenia życia, które dotyka ich krewnego pozwala znacząco poprawić ich poradzenie sobie z tym trudnym stanem emocjonalnym
gdyż dzięki temu maja oni świadomość bliskości do samego końca.
Pomimo faktu, iż stosowanie holistycznego wymiaru opieki
zdrowotnej wobec poszkodowanych jak i jego rodziny ma wiele
oczywistych korzyści, to wciąż napotykane są negatywne skutki
takich działań. Krytyczny wpływ wynika głównie z faktu, iż większość osób nie zachowuje się adekwatnie do sytuacji co znacząco
może utrudnić działanie ratownikom medycznym. W związku z
tym w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji od 2005 roku
cyklicznie zostaje zamieszczony rozdział który reguluje aspekty
tego zagadnienia3. Charakter pracy ratowników medycznych stawiający ich na pierwszej linii frontu wobec zarówno sytuacji zagrożenia życia jak i kontaktu z bliskimi, oraz fakt, iż najczęściej pracują
oni w dużym stresie ponieważ często to od nich zależy ludzkie życie sprawia, że nie zawsze podchodzą oni entuzjastycznie do kontaktu z krewnymi chorego za wyjątkiem sytuacji gdy prowadzą oni
wstępną resuscytację krążeniowo-oddechową do momentu przejęcia pacjenta przez personel medyczny. Spotykana niechęć ratowników do kontaktu z osobami trzecimi wynika z faktu iż często nie
posiadają oni podstawowej wiedzy medycznej.
European Resuscitation Council. European Resuscitation Council Guidelines
for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010;81:1219-76.
3
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Negatywny wpływ obecności rodziny pacjenta podczas reanimacji
Głównym negatywnym czynnikiem wymienianym przez ratowników medycznych, który według nich utrudnia prowadzenie
działań reanimacyjnych jest występowanie ryzyka, że krewni poszkodowanego będą przeszkadzać w prowadzonych działaniach z
zakresu medycyny ratunkowej4. Wynika to z faktu, iż rodziną pacjenta w tej niecodziennej sytuacji często targają skrajne emocje,
które są niemożliwe do pohamowania, w wyniku czego świadkowie mogą rozpraszać jak i utrudniać prowadzenie skutecznych
czynności ratunkowych przez personel medyczny co może skutkować nawet śmiercią cierpiącego. Jako kolejną przyczynę ratownicy wymieniają zbyt dużą ilość osób w obrębie prowadzonych działań co może uniemożliwiać skuteczne prowadzenie działań ratowniczych. Ratownicy obawiają się także dekoncentracji wynikającej z
faktu, iż będą oni zadręczani zbyt dużą liczbą pytań odnośnie stanu pacjenta. Kolejny istotny krytyczny czynnik powodujący, iż
krewni nie są mile widziani w trakcie reanimacji wynika z faktu, że
rodzina ofiary często nie posiada świadomości i podstawowej wiedzy medycznej przez co działania prowadzone przez ratowników
mogą być źle interpretowane w związku z czym będą oni chcieli
wyciągnąć z tego konsekwencje prawne. Zarzuty te mogłyby dotyczyć miedzy innymi niewykonania wszystkich przewidzianych
działań mających na celu ocalenie poszkodowanego. Personel medyczny obawia się również, że specyficzny humor towarzyszący
resuscytacji krążeniowo-oddechowej mający na celu rozładowaniu
napięcia, a także złagodzenie stresu towarzyszącemu akcji mógłby
być źle odebrany przez osoby postronne co wiązałoby się z oskarżeniem i wynikającymi z tego konsekwencjami prawnymi. Poziom
stresu podczas prowadzenia czynności medycznych jest bardzo
wysoki, gdyż ratownicy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, a
obecność bliskich krewnych tylko nasila dyskomfort z nim związany. Negatywny wpływ obecności rodziny w trakcie akcji ratunkowej może skutkować również obniżeniem jakości usług świadczoB. Redley, K. Redley., Staff attitudes towards family presence during resuscitation. AccidEmergNurs 1996;4:145-51.
4

317

nych przez ratowników, a także może doprowadzić do konfliktów
pomiędzy członkami zespołu. Kolejny negatywnie postrzegany
czynnik dotyczy czasu prowadzenia resuscytacji ponieważ, gdy
resuscytacja nie przynosi pożądanych efektów i pacjent nie rokuje
obecność rodziny może wpływać na przedłużanie okresu trwania
akcji5. Następnym czynnikiem jest świadomość sanitariuszy dotycząca tego jak druzgocącym przeżyciem dla bliskich pacjenta może
być oglądanie często brutalnych i agresywnych czynności reanimacyjnych, ponieważ oglądanie tego typu czynności wykonywanych
na osobie ukochanej może doprowadzić do trwałego urazu psychicznego. Ratownicy medyczni obawiają się również tego, że rodzina ofiary zamiast zaakceptować daną sytuacje zareaguje obrzydzeniem, szokiem bądź innym nieprzewidywalnym stanem. Kolejnym powodem jest strach przed potencjalnym zadaniem obrażeń
komuś z rodziny, gdyż nieprzewidywalność ich zachowania wobec
ratowników bądź ofiary mogłaby się skończyć np. poparzeniami
podczas defibrylacji. Ze względu na nagły stan zagrożenia życia, w
którym znalazł się pacjent resuscytacja krążeniowo oddechowa
musi być prowadzona bardzo szybko i skutecznie co osobie niezwiązanej z tą dziedziną medycyny może się wydawać chaotyczne
i niezorganizowane czego skutkiem czasem są zarzuty dotyczące
braku profesjonalizmu u ratowników medycznych. Ostatnim negatywnym wpływem obecności rodziny jest fakt iż może to być związane z naruszeniem prawa ponieważ ich udział w trakcie akcji ratunkowej stwarza możliwość naruszenia prawa do poufności danych chorego.
Pozytywny wpływ obecności rodziny pacjenta podczas reanimacji
Przebywanie rodziny poszkodowanego ma również pozytywne
aspekty, które powodują że należy ich potencjalną obecność w trakcie
akcji ratunkowej. Pierwszym i niezwykle istotnym czynnikiem jest
fakt, iż obserwujący całą akcję ratowniczą bliscy poszkodowanego
J. Andres (red.), R. W. Koster., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Polską
Radą Resuscytacji, 2010, s. 2-21
5
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skutkują wzmożonym profesjonalizmem wśród ratowników. Drugim
powodem, dla którego obecność rodziny jest mile widziana jest fakt,
że sanitariusze chcą, aby rodzina zaobserwowała, że wszystko co konieczne do ratowania życia ich bliskiego zostało zrobione oraz, że
walka o życie była toczona do końca. Jest to bardzo istotny element
biorąc pod uwagę ryzyko możliwego złożenia oskarżenia oraz dochodzenia roszczeń przeciw ratownikom. Niepotrzebnych oskarżeń
w stosunku do personelu medycznego pomogło by uniknąć dokształcanie ludzi odnośnie medycznych czynności ratunkowych, co zaowocowałoby nie tylko większą przeżywalnością poszkodowanych, ale
również zrozumieniem czynności ratunkowych6. Zjawisko upewnienia się bliskich cierpiącego, że wszystko co jest możliwe zostało zrobione przez personel medyczny jest doceniane przez ratowników
medycznych ponieważ rodzina może osobiście przekonać się o tym
ile wysiłku zostało włożone w ratowanie pacjenta. Czynnik ten sprzyja budowaniu zaufania w stosunku do tak młodej grupy zawodowej
jaką są Polscy Ratownicy Medyczni wykonujący swoje obowiązki w
ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego od zaledwie 2006 roku, w którym to wydano akt prawny regulujący ten zawód prawnie Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym7.
Kolejnym czynnikiem jest argument mówiący, iż w przypadku śmierci poszkodowanego, umożliwienie bliskim przebywania przy ich bliskim do samego końca, pozwoli łatwiej uporać się im ze stratą i związanym z nią żalem. Taki model postępowania pomaga zaspokoić
emocjonalnie rodzinę, a również zaakceptować śmierć bliskiego8.
Opieka nad rodziną poszkodowanego w czasie resuscytacji
Osoby wykonujące swoja pracę w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego często wskazują na konieczność przydzielenia
jednej konkretnej osoby, która ma sprawować pieczę nad członkaA. Trzos & K. Długosz, Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego.
Safety& Fire Technique/Bezpieczenstwo i Technika Pożarnicza, 2015: 39(3).
7 S. Poździoch & P. Guła., Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. ABC
a Wolters Kluwer business. 2008.
8 M. Rogiewicz, & K. Buczkowski., Dorosły pacjent w żałobie po śmierci bliskiej
osoby–rola lekarza rodzinnego, Polska Medycyna Paliatywna, 2006: 5(1), 21-29.
6
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mi rodziny przebywającymi na miejscu zdarzenia. Ratownik ten
ma za zadanie kontrolowanie krewnych pacjenta, wspieranie ich
oraz tłumaczenie czynności ratunkowych, które są podejmowane i
jakie będą ich skutki. Personel medyczny zwraca również uwagę
na braki osobowe w składzie zespołów gdyż procedury reanimacyjne realizowane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne wymagają co najmniej dwóch osób, co w przypadku wysłania na akcję
Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w zestawie
dwóch osób uniemożliwia skuteczną opiekę nad rodzina poszkodowanego910. Brak koordynatora sprawującego pieczę nad rodziną
i jego przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom wynikającym z
zachowania bliskich jest głównym powodem, dla którego ratownicy medyczni nie zgodziliby się na obecność krewnych na miejscu
zdarzenia. Dlatego często podkreślany jest ten problem, aby zwiększyć stopę zatrudnienia Ratowników Medycznych oraz organizować kursy pozwalające doskonalić umiejętności w trakcie resuscytacji prowadzonej pod obecność rodziny poszkodowanego. Zapewnienie uwagi i opieki rodzinie poszkodowanego zdecydowanie
podniesie jakość świadczonych usług przez sanitariuszy jak i pozwoli zrozumieć sytuację bliskim chorego.
Algorytmy postepowania wobec rodzin pacjentów nie zostały
dokładnie sprecyzowane w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji co skutkuje tym, iż wielu ratowników nie jest do końca
świadomych jak powinni działać. Na wielu Szpitalnych Oddziałach
Ratunkowych nie ma odpowiednich regulaminów dotyczących
zasad postępowania wobec rodzin poszkodowanych, a jeśli już są
to nie są one w powszechnym użyciu w związku z czym większość
personelu się do nich nie stosuje gdyż nawet o nich nie wie. Ratownicy Medyczni odbierają to jako poważny, błąd ponieważ dokładnie określone procedury pozwoliłyby zredukować obawy pracowników co do podjętych działań w razie gdyby rodzina wyraziła
chęć bycia świadkiem w trakcie resuscytacji krążeniowooddechowej.

9

Wytyczne resuscytacji 2010. Polska Rada Resuscytacji, 2010.
K. Pszczołowski, System Ratownictwa Medycznego Początki Ratownictwa.
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Postawa ratowników wobec obecności rodziny w trakcie akcji ratunkowej
Od kilku lat obserwuje się tendencję do coraz częstszej akceptacji zjawiska obecności krewnych poszkodowanego w trakcie
działań ratowniczych. Jest to związane z uświadomieniem sobie
przez personel medyczny problemu oraz pozytywnych skutków
udziału rodziny w procedurach reanimacyjnych. Wytyczanie nowej
drogi medycynie ratunkowej, która obecnie coraz częściej nastawiona jest na partnerskie spojrzenie na pacjenta, również na to
wskazuje. Holistyczne spojrzenie na pacjenta uwzględnia dwie
istotne sfery jednostki. Pierwszą z nich jest przynależność pacjenta
do jakiejś rodziny, formacji, grupy w wyniku czego należy zaspokoić potrzeby jej wszystkich członków. Druga strefa dotyczy strefy
psychicznej jak i fizycznej pacjenta. Składają się na nią czynniki takie jak godność i uczciwość wobec pacjenta, a przede wszystkim
zasada autonomii człowieka. Zasada autonomii człowieka dotyczy
głównie pacjentów świadomych decyzji, które są w stanie podjąć
samodzielnie a nie poddając się decyzji ratownika, ponieważ to
byłoby złamanie zasad leczenia holistycznego. Działanie te wymagają, aby pacjent był świadomy, odpowiednio poinformowany, aby
rozumiał podjęte wobec niego działania. Choć działania te czasem
sprawiają trudności w prowadzeniu działań ratunkowych to uważane są za coraz bardziej oczywistą zasadę działania. Jednak pomimo faktu, iż to podejście jest coraz powszechniejsze to występują
społeczeństwa, które nie uznają tej zasady. Wynika to głównie z
różnic światopoglądowych, cywilizacyjnych, etnicznych czy też
kulturowych. W krajach cywilizacji zachodniej, w tym w Polsce
ratownicy medyczni są skłonni do wydania zezwolenia rodzinie
przy pacjencie podczas gdy w krajach Azjatyckich spotyka się to ze
sprzeciwem personelu medycznego11. Spowodowane jest to także
tym, że w krajach zachodnich wprowadzane są najnowsze technologie medyczne, które to podkreślają autonomię chorych w przeciwieństwie do państw stojących w tyle jeśli chodzi o rozwój medycyny ratunkowej, gdzie główny nacisk kładziony jest wciąż na in11.

B. Redley, K. Redley., Staff attitudes towards family presence during resuscitation. AccidEmergNurs 1996;4:145-51.
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strumentalne traktowanie pacjenta. Niestety brak badań w Europie
środkowej i wschodniej nie pozwala stworzyć pełnego obrazu tego
problemu, a tym samym w pełni go rozwiązać. Negatywny stosunek do obecności rodziny chorego wynika czasem również z faktu
braku doświadczenia u nowego ratownika medycznego, co świadczy o pewnych problemach w kształceniu przyszłego personelu
medycznego. Polska stoi bardzo wysoko jeśli chodzi o jakość
kształcenia ratowników medycznych, ponieważ tytuł ratownika
można uzyskać jedynie dzięki trzech letnim studiom licencjackim, z
możliwością osiągnięcia tytułu magistra na kierunku Zdrowia Publicznego. Niestety Ratownicy Medyczni w Polsce są stosunkowo
młoda grupą zawodową, w związku z czym borykają się z licznymi
problemami. Do problemów tych należą przede wszystkim brak
pełnego uregulowana sytuacji prawnej, brak samorządu zawodowego oraz stworzenie określonego wizerunku społecznego ponieważ ratownicy medyczni wciąż nagminnie określani są mianem
sanitariuszy. Niestety dopóki te podstawowe problemy nie zostaną
rozwiązane to prawdopodobnie problem będący przedmiotem
pracy również będzie musiał poczekać ponieważ gdyż tylko człowiek pracujący w inspirującym i spójnym środowisku może przyczynić się do wprowadzenia zmian w systemie. Poruszenie problemu obecności bliskich w trakcie resuscytacji pacjenta co prawda
stopniowo doprowadza do zmiany nastawienia i postępowania
personelu medycznego wobec rodzin pacjentów, ale wymagane są
dalsze kroki. Przede wszystkim należy wciąż prowadzić zakrojone
na szeroką skalę badania dotyczące udziału rodzin ofiar w akcjach
ratunkowych. Następnym krokiem jest położenie dużego nacisku
na uświadamianie oraz edukację pracowników służby zdrowia odnośnie postępowania z rodziną pacjenta oraz powodów przemawiających za tego typu kontaktem. Należy uświadamiać także personel medyczny o określonych zachowaniach, których mogą się
spodziewać po rodzinie poszkodowanego ze względu na różnice
kulturowe, etniczne oraz socjalne. Warto również wspierać i promować organizację, które nagłaśniają problem będący przedmiotem pracy.
Głównym powodem, dla którego ratownicy medyczni nie
zgadzają się na obecność krewnych podczas akcji reanimacyjnej jest
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strach przed wywołaniem traumy wśród członków rodziny spowodowanej specyfiką czynność ratunkowych. W rzeczywistości
jednak większość bliskich deklaruję chęć towarzyszenia pacjentowi
w trakcie prowadzonych działań z zakresu medycyny ratunkowej12. Przeprowadzone w tym zakresie badania na członkach rodziny obecnych w trakcie reanimacji dowiodły iż żaden z badanych
nie czuł silnego stresu, obrzydzenia, które by skutkowało opuszczeniem miejsca zdarzenia bądź innymi niemożliwymi do przewidzenia zachowaniami. Po zakończonej resuscytacji żaden z poddanych badaniu ludzi nie żałował również swojej decyzji. Stwierdzili
także, iż ułatwiało im to poradzenia sobie ze świadomością tego co
dotknęło ich bliskich oraz ułatwiało przejście przez okres żałoby.
Badania te prowadzone były jedynie na osobach, które dobrowolnie zgodziły się na obecność przy resuscytacji. Personel medyczny
obawia się również, że obecność świadków będzie ich dekoncentrować bądź nawet czynnie przeszkadzać. Wieloośrodkowe badania, a także zeznania ratowników, dowodzą, że są to sytuacje bardzo rzadkie i dotyczą głównie interwencji wśród rodzin patologicznych lub ludzi odurzonych alkoholem. Towarzystwo rodziny
w trakcie resuscytacji sprawia również, że pacjentowi jest okazywany o wiele większy szacunek, a czynności z zakresu medycyny
ratunkowej są wykonywane o wiele bardziej profesjonalnie13. Szkolenia dostosowane do specyficznych warunków pracy ratowników
medycznych oraz dokładne opracowanie algorytmów postępowania w stosunku do rodziny chorego, zaowocowałoby tym, że jakość
usług ratowników by wzrosła ponieważ czuli by się oni pewniej na
miejscu zdarzenia14. Uczestnictwo w akcji ratunkowej członka zespołu, który ma doświadczenie w kontakcie z rodziną pacjenta
sprawia, że personel medyczny czuję się pewniej podczas wykonywania swoich obowiązków, ponieważ nieposiadanie podstawo12.

M. Zakaria,M. Siddique, Presence of family members during cardio-pulmonary
resuscitation after necessary amendments. J Pak MedAssoc 2008;58:632-5.
13 B. Seweryn, Profesjonalizm w zawodzie ratownika medycznego–badanie pilotażowe. Lek. Wojsk, 2014:92(2), 2.
14 T. Wójcicki, Model wspomagania podnoszenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem systemów rzeczywistości rozszerzonej, Edukacja ustawiczna dorosłych,
2013:1, 111-119.
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wej wiedzy medycznej wśród zarówno członków rodzin jak i personelu prowadzi do wzrostu poziomu stresu15. Konieczność oddelegowania jednego z ratowników, który to w czasie prowadzenia
akcji będzie sprawował opiekę nad rodziną, a także tłumaczył wykonywane przez ratowników czynności czy w razie zaistnienia konieczności odprowadzi świadków z miejsca zdarzenia jest niezwykle istotna. Niestety często dwuosobowe zespoły ratowników nie
mogą sobie pozwolić na wyznaczenie opiekuna, gdyż priorytetem
jest skuteczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a
tym samym zachowanie podstawowych parametrów życiowych
pacjenta1617. Kolejnym ważnym elementem działań ratunkowych
jest określenie kto tak naprawdę należy do rodziny pacjenta. Jeśli
pacjent jest świadomy to on decyduje kogo należy traktować jako
członka rodziny. Niekoniecznie musi to być osoba spokrewniona,
gdyż może to być również osoba, z którą pacjenta wiąże silna więź
emocjonalna. Decyzję tą uzasadnia się faktem troski o poufność
danych pacjenta, a także późniejszych konsekwencji prawnych,
które mogą dotknąć ratownika18.
Wnioski
Głównym celem obecności rodziny podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej jest zapewnienie bliskim rodziny jak najdłuższego kontaktu z ich krewnym ze względu na więź emocjonalna,
która ich łączy. Dzięki takiemu zachowaniu ratownicy medyczni
polepszają swój wizerunek jako grupa społeczna gdyż zaspokajają
potrzeby zarówno rodziny jak i pacjenta. Brak przyzwolenia ratowników na obecność rodziny w trakcie resuscytacji wynika z faktu, iż nie mają oni doświadczenia w nawiązywaniu relacji z rodziną
pacjenta jak również algorytmy postępowania w tym przypadku
nie są jasno określone. Problem obecności bliskich w trakcie resuM. Binczycka-Anholcer & P. Lepiesza, Stres na stanowisku pracy ratownika
medycznego. Hygeia Public Health, 2011: 46(4), 455-461.
16 J. Kosydar-Bochenek, D. Ozga, J. Szymańska & B. Lewandowski, System ratownictwa medyczne go na świecie a system polski. Zdrowie Publiczne, 2012:(1), 122.
17 K. Kolanowski, Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego
w warunkach zdarzenia masowego. 2015
18 G. Rejman, Tajemnica lekarska. Studia Iuridica” 1996:XXXI.
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scytacji wciąż wzbudza negatywne uczucia wśród personelu medycznego, ze względu na krytyczny wpływ jakim może on skutkować, a także ze względu na braki kadrowe uniemożliwiające
skuteczną opiekę nad rodziną pacjenta.
Streszczenie
Udział rodziny w pacjenta jest problemem w medycynie ratunkowej, która skłania się w kierunku medycyny holistycznej. Medycyna holistyczna ukierunkowana jest na zachowanie autonomii pacjenta jak również zaspokojenia potrzeb emocjonalnych chorego. Celem pracy jest ukazanie postaw ratowników w stosunku do rodziny pacjenta podczas resuscytacji. Koncepcja towarzystwa rodziny w trakcie prowadzenia zabiegów z zakresu medycyny ratunkowej budzi wiele kontrowersji ze względu na korzyści jak i negatywny wpływ, który może wywołać na ratownikach. Brak doświadczenia i niepełne uregulowanie czynności jakie ratownik powinien wykonać w stosunku do krewnych pacjenta skutkuje
wzrostem stresu zarówno wśród pracowników jak i personelu medycznego. Nieprzewidywalność zachowania rodziny pacjenta powoduje
wzrost obaw wśród ratowników medycznych.
Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, stres w pracy ratownika
medycznego, obecność rodziny pacjenta w trakcie resuscytacji
Abstract
Participation of the patient family is a problem in emergency medicine, which tends toward holistic medicine . Holistic medicine is focused
on the behavior of the patient's autonomy as well as on the satisfying the
emotional needs of the patient. The aim is to show the attitudes of rescuers in relation to the family of the patient during resuscitation. The concept of the family company in the course of treatments in the field of
emergency medicine raises a lot of controversy because of the benefits
and negative effects , which can lead the rescuers. Lack of experience and
incomplete regulation of actions that the rescuer should perform in relation to the relatives of the patient resulting in increasing stress among
emergency medical technicians and family. The unpredictability of behavior of the patient's family raises fears among paramedics.
Keywords: emergency medical, stress at work of paramedic, family
presence during cardiopulmonary resuscitation

325

Bibliografia
1. Doyle CJ, Post H, Burney RE, Maino J, Keefe M, Rhee KJ. Family
participation during resuscitation: an option. Ann Emerg Med 1987;16:673–5.
2. 1Boie ET, Moore GP, Brummett C, Nelson DR. Do parents want to
be present during invasive procedures performed on their children in the emergency department? A survey of 400 parents. Ann EmergMed 1999;34:70–4.
3. European Resuscitation Council. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010;81:1219-76.
4. Redley B, Redley K., Staff attitudes towards family presence during
resuscitation. AccidEmergNurs 1996;4:145-51.
5. Janusz A. (red.), Rudolph W. Koster., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Polską Radą Resuscytacji, 2010, s. 2-21
6. Trzos A., & Długosz K., Wpływ wybranych elementów czasu reakcji
systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze
wypadku komunikacyjnego. Safety& Fire Technique/ Bezpieczenstwo i
Technika Pozarnicza, (2015). 39(3).
7. Poździoch S., & Guła P. (Eds.). Ustawa o państwowym ratownictwie
medycznym. ABC a Wolters Kluwer business (2008).
8. Rogiewicz M., & Buczkowski K., Dorosły pacjent w żałobie po
śmierci bliskiej osoby–rola lekarza rodzinnego. Polska Medycyna Paliatywna,
(2006). 5(1), 21-29.
9. Wytyczne resuscytacji 2010. Polska Rada Resuscytacji, 2010.
10. K. Pszczołowski, System Ratownictwa Medycznego Początki Ratownictwa.
11. Redley B, Redley K., Staff attitudes towards family presence during
resuscitation. Accid Emerg Nurs 1996;4:145-51.
12. . Zakaria M, Siddique M, Presence of family members during cardiopulmonary resuscitation after necessary amendments. J Pak MedAssoc
2008;58:632-5.
13. Seweryn B., Profesjonalizm w zawodzie ratownika medycznego–
badanie pilotażowe. Lek. Wojsk, (2014). 92(2), 2.
14. Wójcicki T., Model wspomagania podnoszenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem systemów rzeczywistości rozszerzonej. Edukacja ustawiczna dorosłych, (2013). 1, 111-119.
15. Binczycka-Anholcer M., & Lepiesza, P., Stres na stanowisku pracy
ratownika medycznego. Hygeia Public Health, (2011). 46(4), 455-461.
16. Kosydar-Bochenek J. U. S. T. Y. N. A., Ozga, D. O. R. O. T. A.,
Szymańska J., & Lewandowski, B., System ratownictwa medyczne go na
świecie a system polski. Zdrowie Publiczne, (2012). (1), 122.

326

17. Kolanowski K., Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego. (2015).
18. Rejman G. (1996). Tajemnica lekarska. Studia Iuridica” XXXI.

327

Jolanta Jakubczyk

Konkubinat w myśli społeczno-prawnej Wincentego Kadłubka
Wiadomości o życiu Mistrza Wincentego.
Mistrz Wincenty Kadłubek, urodził się około 1161 (lub nieco
wcześniej, być może ok.1150) we wsi Karwów pod Opatowem, na
ziemi sandomierskiej, jako syn Benigny i Bogusława, potomka z
możnego rycerskiego rodu Różyców. W młodości często przebywał
z ojcem na zamku książęcym na Wawelu, gdzie z biegiem lat odkrywał i rozwijał swoją wiedzę w katedralnej szkole krakowskiej
pod opieką biskupa krakowskiego Gedko zajmującego się młodymi
kandydatami do stanu duchownego. Po ukończeniu nauki w kraju,
udał się na studia do Paryża oraz Bolonii, gdzie prawdopodobnie
studiował prawo i teologię, zdobywając tam stopień naukowy. We
Francji bez wątpienia spotkał się z Cystersami, gdzie wówczas było
już około 150 klasztorów. To właśnie oni wpłynęli i przyczynili się
do jego powołania zakonnego sprawiając, że stał się miłośnikiem
św. Bernarda z Clairvaux, podziwiając surowość cysterskiej ascezy1. Po powrocie z zagranicy, Mistrz Wincenty, mógł wykorzystać
w Polsce bardzo duży zasób zdobytej wiedzy i wysoką kulturę zachodnioeuropejską. Przed rokiem 1185, już, jako magister wszedł
do grona dostojników katedry krakowskiej. To z pewnością predysponowało go do zajmowania wysokich urzędów w Polsce w
czasie panowania Kazimierza Sprawiedliwego. W trudnym klimacie politycznym związanym z konfliktem Mieszka Starego i Kazimierza Sprawiedliwego, magister Wincenty rozpoczął swoją karierę społeczno-polityczną, pisząc trzy pierwsze kroniki dziejów ojczystych XII wieku. Piękną łaciną opisał historię naszego narodu,
od czasów legendarnych po swoje czasy. Pięknie i z umiłowaniem
pisał o naszej ojczyźnie. Święcenia kapłańskie prawdopodobnie
przyjął przed rokiem 1189, po czym w Krakowie pełnił obowiązki
notariusza , kapelana w kancelarii książęcej i kierownika szkoły
D. Borawska., Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu. W stronę Cystersów i św. Bernarda z Clairvaux, „Przegląd Historyczny” 68( 1977) z.2, s. 341-366.
1
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katedralnej na Wawelu. Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego w
1194 r. został pierwszym prepozytem katedry Najświętszej Marii
Panny w Sandomierzu. Do 1206 roku stał na czele kapituły kolegiaty sandomierskiej, będąc kapelanem księżnej Heleny, wdowy po
księciu Kazimierzu oraz jej synów Leszka Białego i Konrada. Po
śmierci biskupa krakowskiego Pełki (20 IX 1207), Mistrz Wincenty
został biskupem krakowskim2. Papież Innocenty III bullą z 28 marca 1208 roku zatwierdził Wincentego na biskupa krakowskiego,
konsekrowanego przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza3. Sprawując tę funkcję prawie dziesięć lat, Wincenty aktywnie
uczestniczył w życiu politycznym i kościelnym, biorąc udział w
zjazdach biskupów i synodach krajowych oraz w Soborze Laterańskim IV w 1215 roku prowadzonym przez papieża Innocentego III4.
Z nieznanego powodu, być może z przyczyn religijnych lub zniechęcony upadkiem stronnictwa arcybiskupa Henryka Kietlicza zrezygnował z biskupstwa pod koniec 1217 roku, a następnie w roku
1218 wstąpił do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie5. Po pięciu latach pobytu w celi klasztornej zmarł 8 marca 1223 roku6.
Udział Mistrza Wincentego w IV Soborze Laterańskim w
2015 roku
Udział Mistrza Wincentego w IV Soborze Laterańskim w 1215
roku prowadzonym przez papieża Innocentego III7. pokazuje nam,
bardzo ważne reformy dotyczące spraw Kościoła. Oto one:
K. Prokop., Wincenty Kadłubek, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.25-38
K. Świżek., Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Zycie – kult- modlitwy, wyd. II,
Jędrzejów 1999, s.40
4 W. Baran-Kozłowski., Skład polskiej delegacji na obrady Soboru Laterańskiego IV,
„Kwartalnik Historyczny” 110 (2003) s.15-20; Kętrzyński S., Wiadomość o udziale
Polski w IV soborze laterańskim, „Przegląd Historyczny”, R.3,1906, S.139-142; Plezia
M., Udział bł. Wincentego w soborze laterańskim IV (1215) Notificationes e Curia
Metropolitana Cracoviensis, Nr 1-2, 1963, s 26-27
5 B. Kwiatkowska- Konopka, P. Droździk., Klasztor Cystersów w Jędrzejowie, Jędrzejów 2006, s. 78-80
6 K. Świżek., Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Zycie – kult- modlitwy, wyd. II,
Jędrzejów 1999, s.64-66
7 W. Baran-Kozłowski., Skład polskiej delegacji na obrady Soboru Laterańskiego IV,
„Kwartalnik Historyczny” 110 (2003) s.15-20; S. Kętrzyński., Wiadomość o udziale
2

3
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1. Ustalenie corocznego obowiązku przystępowania do sakramentu pokuty i ołtarza;
2. Obostrzenie czujności w stosunku do małżeństw katolickich
w celu unikania konkubinatu /50- 52.04/
3. Obostrzenie karności duchownych- celibat8;
4. Ogłoszenie nowej krucjaty do Palestyny, którą wyznaczono
na pierwszego czerwca 1217.
Począwszy od Soboru Laterańskiego IV w 1215, Kościół starał
się rozpowszechnić ważne zapowiedzi w celu wykrycia wszelkich
przeszkód małżeńskich. Zatem wprowadzono nakaz zapowiedzi w
trzy kolejne niedziele przed zawarciem sakramentu małżeństwa w
kościołach parafialnych wymienianych narzeczonych. Została również ustalona kanoniczna koncepcja małżeństwa, określająca konsensualną (<śrdw. łac. consensualis> praw. będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron)9 naturę, czyli zgodne i dobrowolne oświadczenie
woli narzeczonych, przez które udzielali sobie jednocześnie sakramentu małżeństwa podejmując jego sakramentalny charakter.
Zatwierdzony zwyczaj podawania sobie wzajemnie prawej
dłoni, w głębokim uścisku był oznaką przyrzeczenia, miłości, wierności, uczciwości oraz wytrwania we wspólnocie małżeńskiej aż do
śmierci. To podanie rąk miało być i jest symbolem utwierdzenia
przyrzeczenia:, „że cię nie opuszczę aż do śmierci”
Żyjąc zaś w związku nie sakramentalnym, nie czekając na
śmierć, w każdej chwili można opuścić osobę, którą kochało się
przez wiele lat, raniąc tym najbardziej swoje dzieci, będących owocem tej miłości niepotwierdzonej przez Pana Boga przy tabernakulum. Mistrz Wincenty pełniąc funkcję biskupią przez prawie dziesięć lat w Krakowie, wielokrotnie podkreślał jak ważne jest zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, gdyż chrześcijańscy
małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości
łączącej Jezusa z Kościołem i w tej wielkiej tajemnicy właśnie oni
Polski w IV soborze laterańskim, „Przegląd Historyczny”, R.3,1906, S.139-142; M.
Plezia, Udział bł. Wincentego w soborze laterańskim IV (1215), Notificationes e Curia
Metropolitana Cracoviensis, Nr 1-2, 1963, s 26-27
8 K. Świżek., Błogosławiony Wincenty Kadłubek, ATK, Warszawa 1985, s.37-41
9 J. Tokarski., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s.381
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uczestniczą. Wchodząc w to życie małżeńskie, przyjmują i wychowują dane im potomstwo, pomagają sobie wzajemnie w dążeniu do
pięknej przyszłości.
Zawarcie zaś umowy małżeńskiej, czyli nieodwołalna zgoda
obojga małżonków to całkowite oddanie się sobie i przyjmowanie
siebie wzajemnie. Całkowita wierność małżonków oraz nierozerwalność jedności węzła małżeńskiego to wymogi szczególnej
wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz dobro dzieci.
Instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z samej swojej natury
nastawione są na zrodzenie i wychowanie potomstwa, znajdując w
tym swe uwieńczenie. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa,
przysparzając najwięcej dobra rodzicom. Dlatego też małżonkowie
chrześcijańscy, nie lekceważąc pozostałych celów małżeństwa powinni być gotowi do mężnego współdziałania z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który nie tylko powiększa, ale wzbogaca rodzinę. Kadłubek,
podkreślał wielokrotnie ważność zawarcia związku małżeńskiego,
które miało regulować kwestie dziedziczenia i spraw gospodarczych,
będących podstawą budowania rodziny na skale, za wsparciem to
znaczy błogosławieństwem Pana Boga. Biskup krakowski nie akceptował konkubinatu, gdyż te związki partnerskie niszczyły i niszczą
rodzinę do chwili obecnej, która jest najważniejsza w naszym życiu, a
bez której nie ma normalnego życia.
Konkubinat w Polsce we współczesności czyli w XXI wieku.
Obecnie polskie prawo nie definiuje pojęcia konkubinatu czy
też związku partnerskiego. Orzecznictwo i praktyka prawa określa
konkubinat, jako „ wspólne życie analogiczne, czyli podobne do
małżeństwa” Jednakże jest to nieformalny związek partnerski kobiety i mężczyzny i kobiety, którzy żyjąc razem utrzymują ze sobą
więź psychiczną, fizyczną i ekonomiczną. Nie jest to jednak związek ani zalegalizowany, ani sformalizowany tak jak umowa sakramentu małżeństwa. W Polsce nieformalny charakter konkubinatu
nie wymaga żadnej rejestracji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
kształtuje sytuację prawną małżonków, nie zawiera jednak żadnych przepisów dotyczących związków partnerskich, czyli konkubenckich.
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Do konkubinatu nie stosuje się żadnych uregulowań prawnych odnoszących się do związków małżeńskich. Jest to jeden z
najtrudniejszych problemów ekonomicznych osób żyjących w
związkach partnerskich. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji majątkowej konkubentów, czyli osób pozostających w nieformalnym
związku partnerskim, w przypadku podjęcia decyzji o rozstaniu.
Osoby żyjące w konkubinacie nie dziedziczą po sobie nic z
mocy ustawy prawnej, jak małżonkowie, których sytuacja w tym
przypadku jest korzystniejsza. Małżonkowie dziedziczą po sobie,
nawet, gdy nie sporządzili testamentu. Konkubenci natomiast mogą dziedziczyć po sobie jedynie wówczas, gdy jedno z nich rozporządziło w testamencie swoim majątkiem na rzecz partnera, muszą
przy tym jednak liczyć się z wyższym obciążeniem podatkowym
takiego spadku. Ponadto, zgodnie z polskimi przepisami, tylko
małżonkowie mają prawo do adopcji dziecka, sytuacja konkubentów jest w tym zakresie niekorzystna.
W Polsce konkubenci nie mają możliwości adoptowania
dziecka oraz wspólnego sprawowania funkcji opiekuna. W zakresie wspólnych praw majątkowych, nie tworzą z mocy ustawy
ustroju wspólności majątkowej, jako małżonkowie. W trakcie pozostawania w nieformalnym związku mogą jednak zawierać ze sobą
tzw. umowy konkubenckie, do których, co do zasady, mają zastosowane przepisy o współwłasności na zasadach prawa cywilnego.
Wskutek takiej umowy każdy z konkubentów ma udział we
współwłasności majątku. Dopuszczalne jest przy tym w każdym
czasie przeprowadzenie podziału współwłasności.
Osoba żyjąca w konkubinacie i wychowująca dziecko może
opodatkować uzyskiwane przez siebie dochody tak, jak osoba samotnie wychowująca dziecko, czyli w preferencyjny sposób. Preferencyjny sposób polega na możliwości wspólnego rozliczania się razem z
dzieckiem za cały rok podatkowy. Z punktu widzenia podatkowego,
istotnie jest spełnienie kryterium podmiotowego, czyli podatnik –
konkubent musi być jedną z osób wymienionych w przepisach podatkowych. Za osobę samotnie wychowującą dzieci spełniającą te
wymogi uważa się jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, jeżeli
osoba ta jest panną, kawalerem, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo osobą, wobec której orzeczono separacje.
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Warte podkreślenia są różnice pomiędzy związkiem małżeńskim a konkubinatem. Konkubenci nie mają możliwości przyjęcia
nazwiska swojego partnera, nie mają również prawa do wspólnego
rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także
do renty rodzinnej. Po zmarłym konkubencie, nie mają wspomnianego już prawa dziedziczenia, pomiędzy konkubentem a krewnymi drugiego konkubenta nie tworzą się żadne stosunki majątkowe
ani rodzinne, dziecko urodzone w związku konkubenckim ma status tzw. dziecka pozamałżeńskiego.
Dochodzenie ojcostwa w tym przypadku nie jest uregulowane przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie przyjmuje
się uproszczonego domniemania, jak w przypadku dziecka zrodzonego w związku małżeńskim, że ojcem dziecka jest mąż matki.
W akcie urodzenia, zwyczajowo, wpisana jest w tych przypadkach
tylko matka dziecka.
Uznanie dziecka, konkubent może dokonać osobiście lub pozostawić uznanie ojcostwa ocenie sądu orzekającego w tej sprawie.
Ze względu na brak uregulowania konkubinatu w prawie polskim,
sytuacja prawna osób pozostających w nieformalnych związkach
jest w wielu przypadkach mniej korzystna niż sytuacja prawna
małżonków. Z drugiej strony osoby żyjące w konkubinacie nie mają wielu zobowiązań, jakie mają względem siebie małżonkowie,
między innymi nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny, czyli
powinność wzajemnej pomocy, dostarczania środków utrzymania
w trakcie trwania konkubinatu i po jego ustaniu.
Ponadto, pozostawanie w nieformalnym związku, czyli konkubinacie, wywołuje skutki prawne, wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego, a mianowicie: konkubenci, jako osoby dla siebie najbliższe mogą odmówić składania zeznań na okoliczność rozpatrywanej sprawy swojego partnera.
Jakie, zatem są plusy i minusy życia w związku niesakramentalnym? Największym plusem w tej kwestii jest to, że brak wspólnoty majątkowej ułatwia konkubentom szybkie, bezinteresowne
rozstanie się. Jeżeli zgadzają się z tym, co, do kogo należy, mogą
rozejść się bez skomplikowanej sprawy związanej z podziałem majątku, jaka towarzyszy oficjalnym rozwodom. Ponadto unikną niemałych kosztów sądowych.
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Natomiast największym minusem związku partnerskiego jest
to, że po rozstaniu konkubentów, najbardziej ucierpi dziecko, które
utraci rodzica i rodzinę. A w ten właśnie sposób ginie i rozsypuje
się rodzina budowana na piasku.
Jednak czytając „Kronikę” Mistrza Wincentego, łatwo dostrzec i zrozumieć, w jaki sposób najłatwiej jest chronić każdą rodzinę. Tylko zawarcie sakramentu małżeńskiego może w sposób
trwały i jednoznaczny, to uczynić. Kadłubek rozwija temat związków rodzinnych w rodzie Piastów, co jest podbudowa ideologiczną
wiążącą się z określoną wizją państwa. Jego zdaniem prawo polskie opiera się na prawie rzymskim, a myśl polityczno-prawna statuuje podstawowe zasady suwerenności narodu, w której źródłem
władzy jest lud postrzegany, jako ogół wszystkich obywateli, czyli
rodzin. A dobrze zbudowana rodzina jest odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków swego stanu i wspólnego obowiązku obrony ojczyzny.
Każda rodzina odgrywa ważna rolę w funkcjonowaniu państwa. W oczach kronikarza, Mistrza Wincentego władza opiera się
na prawie, którego nauczycielem i stróżem jest Kościół. Zatem po
zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego, łatwiej zrozumieć, że rodzina może być tylko Bogiem silna, tak jak powiedział to
święty Jan Paweł II, dnia 11 czerwca 1987 w Szczecinie, na homilii
w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin.
Z małżeństwa chrześcijańskiego wywodzi się prawdziwa rodzina, w której rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej i
naszego kraju, budując naszą ojczyznę. Sakrament małżeństwa,
który jednoczy w Chrystusie małżonków katolickich, jest dla nich
źródłem łaski do wiernego trwania w miłości i wypełniania obowiązków rodzicielskich. Ważnym czynnikiem doskonalenia miłości
małżonków i rodziców jest pełny udział w Eucharystii, wyrażający
tajemnicę jedności i miłości umacniających małżonków, którzy stają
się coraz pełniej jednym ciałem i jedna dusza w Chrystusie.
Podsumowując zastanówmy się, nad tym, że dobro rodziny to
zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, którego strażnikiem jest Pan Bóg, od którego zależy dobrobyt każdego człowieka i
każdej rodziny. Każda formalnie zapisana rodzina spełnia, bowiem
ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu państwowego każdego
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kraju, w którym żyjemy. Natomiast, bardzo modne aktualnie związki
partnerskie niszczą rodzinę, nie dając jej spokojnej przyszłości.
Summary
In conclusion, let us consider the fact that the good of the family is
the conclusion of sacramental marriage, which is the guardian of God, on
which depends the well-being of every person and every family. Each
family meets formally saved, because an important role in the functioning
of the body's state of every country in which we live. On the other hand,
the currently very fashionable partnerships destroy the family, not giving
her a peaceful future.
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Dominik Charchut

Rola rodziny w resocjalizacji
Rodzina pełni kluczową rolę w procesie wdrażania młodego
człowieka do społeczeństwa. To rodzice, dziadkowie, rodzeństwo
(itd.) realnie przyczyniają się do kształtowania różnorodnych postaw, uczą zwyczajów otaczającego świata. W wielu przypadkach
pełnią funkcję autorytetów.
Przestępczość wśród młodych ludzi
Liczba przestępstw popełnianych przez nastolatków wzrasta.
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w ciągu 10 lat, liczba rozpatrywanych spraw nieletnich w postępowaniu wyjaśniającym wzrosła z 71,5 tysięcy w 1999r. do niemal 95 tysięcy w
2009r1.Według Aleksandra Makowskiego młodzież wchodzi w
konflikt z prawem najczęściej z powodu społecznego nieprzystosowania, którego przyczyną jest nieprawidłowy proces socjalizacji,
a także patologiczne zmiany psychofizyczne lub antagonistycznodestrukcyjna socjalizacja2. Dlatego człowiek przebywający w środowisku przestępczym, w porównaniu do dzieci, które są poddawane prawidłowemu procesowi socjalizacji, przebywając w środowisku zmarginalizowanym, patologicznym, będzie bardziej podatny na negatywny wpływ otoczenia.
Zdarza się jednak, że do zakładu poprawczego trafiają również
osoby z tzw. dobrych domów. Młodzi ludzie często poprzez zachowania społecznie nieakceptowane wyładowują rozmaite frustracje.
Wobec młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem, sąd rodzinny
może zastosować różnorodne środki wychowawcze (np.: nakaz naprawy wyrządzonej szkody, nadzór kuratora, umieszczenie w zakła1 Analiza statystyczna danych o ewidencji spraw i orzecznictwie w sprawach
nieletnich za lata 1999 – 2009, Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości,
Warszawa 2010, s. 8.
2 A. Makowski, Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 153.
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dzie poprawczym). Te ostatnie placówki mają w założeniu zakład
poprawczy to „zakład zamknięty o charakterze wychowawczym
przeznaczony dla nieletnich, którzy popełnili jakieś przestępstwo”3.
W założeniu mają prężnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji młodzieży, prowadzić działania zmierzające do zmiany jej sposobu postępowania i postrzegania otaczającej rzeczywistości.
Przestępczość dzieci i młodzieży a alternatywa dla rodziny
System zakładów poprawczych nie jest doskonały. Nierzadko
zamiast pełnić funkcję resocjalizacyjną, przywracającą do społeczeństwa zdemoralizowanych młodych ludzi, zakłady poprawcze
nie spełniają należycie swoich powinności. Wiele młodych osób,
które opuszczają zakład poprawczy, jest jeszcze bardziej zdemoralizowana niż przed umieszczeniem w nim. W tym kontekście można mówić o niskim stopniu skuteczności działań resocjalizacyjnych,
które są podejmowane w tego typu placówkach. Jednym z podstawowych wskaźników, które umożliwiają ocenę skuteczności procesu resocjalizacji, jest wskaźnik przestępczości byłych wychowanków zakładów poprawczych. Niestety, poza wynikami kontroli
Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem „Funkcjonowanie zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich” statystyki są szczątkowe.
Dlatego jednym z postulatów zwiększającym efektywność oddziaływania zakładów poprawczych, są rzetelne badania dotyczące
monitorowania losów wychowanków. W pewnym stopniu umożliwiałoby to bieżącą ocenę procesu resocjalizacji w poszczególnych
zakładach poprawczych. Placówki o lepszych wynikach mogłyby
stać się wyznacznikami postępowania dla zakładów o słabszym
oddziaływaniu.
Często zakłady poprawcze są przepełnione. Tylko pod koniec
2009 roku przebywało w nich 1695 osób, przy limicie miejsc 1288
osób4. W związku z tym można mówić o przepełnieniu zakładów
karnych. To nie tylko jest przyczyną licznych braków udogodnień,
ale przyczynia się do przenoszenia szeregu negatywnych zachoM. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1993, s. 15.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 102.
3
4

337

wań i emocji z jednego wychowanka (lub grupy osób) na kolejną.
Również znaczna rozpiętość wiekowa w trudnym, burzliwym
okresie dojrzewania, różnorodność popełnionych przestępstw, to
kolejne kryteria niedostosowanego podziału podopiecznych.
Nierzadko młodsi uczą się od starszych negatywnych zachowań wobec wychowawców lub kolegów. Wychowawcy nie są w
stanie obdarzyć należytą uwagą wszystkich podopiecznych. Ponadto zróżnicowanie wiekowe sprawia, że młodsi chcąc się przypodobać starszym kolegom i uzyskać znaczącą pozycję w grupie,
nierzadko dopuszczają się czynów, których być może by nie popełnili, będąc wyłącznie w swojej grupie wiekowej. Według prof.
Zbigniewa Nęckiego, zajmującego się badaniem polskich zakładów
poprawczych, przyczyną wzrostu agresji wśród ich wychowanków, którego przejawem były głośne bunty w polskich zakładach
poprawczych w ostatnich latach, jest niewystarczające wsparcie
psychologiczne dla wychowanków5. W takim przypadku, daleko
idącym zagrożeniem jest nie tylko znikomy efekt długofalowych
działań resocjalizacyjnych, ale także możliwość wystąpienia buntu,
jawnego, czy masowego ignorowania poleceń wychowawców. Z
nieprzestrzeganiem zaleceń, próśb, regulaminu wychowawcy spotykają się niemal każdego dnia. Wiele jednak zależy od jego stopnia
nasilenia i zasięgu.
Rodzina w resocjalizacji
Rodzina nie pełni swoich funkcji tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wszystkich jej członków można określić mianem osób
„społecznie przystosowanych”. Opiekunowie – rodzice, rodzeństwo itd. odgrywają istotną rolę również w stosunku do dzieci,
młodzieży czy dorosłych, określanych mianem „nieprzystosowanych społecznie”. Zwłaszcza pomoc w przywróceniu człowieka do
społeczeństwa powinna być wielopłaszczyznowa – jej ciężar nie
powinien spoczywać wyłącznie na placówkach opiekuńczych, Kościele itd., ale również na najbliższych osobach z otoczenia osoby
poddawanej procesom resocjalizacji. Bliscy, świadomi swojej roli
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/157622,polskiepoprawczaki-to-tykajace-bomby.html, 15.11.2010r.
5
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mogą pomóc danej osobie w refleksji nad własnym, negatywnym
postępowaniem, a także m.in. mobilizować do nauki/wdrażania
pozytywnych zachowań pro-społecznych.
Niestety w części przypadków osoba resocjalizowana funkcjonuje w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie np. nadużywany jest alkohol, występuje przemoc czy – w mniej skrajnych, ale również niebłahych przypadkach, występuje choćby brak zainteresowania poszczególnymi członkami rodziny. Negatywnym zjawiskiem jest też
brak rzeczywistych więzi rodzinnych, gdzie brak miłości, ciepła i
życzliwości powoduje, że resocjalizowana jednostka np. reaguje
spotęgowaną agresją lub wręcz przeciwnie – zamyka się w sobie.
Dlatego tylko rodzina o zdrowych podstawach może w pełniejszy sposób zaangażować się w wychowanie dzieci, młodzieży (i
dorosłych) oraz wspierać procesy resocjalizacyjne.
Pojęcie sumienia
Można zadać pytanie o rolę sumienia w przypadku zestawienia ze sobą rodziny i jej funkcji w procesie resocjalizacji. Rola sumienia zdaje się być istotna, choć często pomijana w przypadku –
przede wszystkim – rodzin dysfunkcyjnych. W ich przypadku poszczególni jej członkowie mogą mieć problem z definiowaniem pojęcia sumienia. Wielu z nich, np. stosujących przemoc wobec bliskich, krzywdzących osoby z otoczenia itd., miewa trudność w
określeniu czym jest sumienie.
Czym jest sumienie? Czy istnieje jednoznaczna i ogólnie akceptowalna definicja tego pojęcia? Na przestrzeni dziejów ludzkiej myśli
liczni filozofowie w swoich rozważaniach poruszali kwestię sumienia.
Starożytny Cyceron określał je mianem „boskiego ducha”, Święty
Tomasz, żyjący w średniowieczu – „głosem Boga”, osiemnastowieczny, słynny filozof Immanuel Kant – „tajemniczym głosem”, „drogowskazem”. Natomiast Martin Heidegger - twórca jednej z najważniejszych myśli dwudziestowiecznych, porównywał sumienie do „zewu”. U Zygmunta Freuda – twórcy psychoanalizy, sumienie można
odnaleźć w stworzonym przez niego pojęciu superego6.
Por. A. Ziółkowska, Hermeneutyczna wykładnia sumienia [w:] Diametros, nr 13,
wrzesień 2007, s. 58.
6
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„PWN Leksykon Filozofia” definiuje omawiane pojęcie, jako
„świadomość moralną, zdolność do moralnej oceny czynów,
zwłaszcza własnego postępowania, oraz do uczuć z tym ocenianiem związanych; wewnętrzny nakaz moralny; jeden z czynników
regulujących ludzkie zachowania, pełni funkcje karzące (poczucie
winy, tzw. wyrzuty sumienia) lub nagradzające (uczucie zadowolenia z siebie, poczucie spełnionego obowiązku); w zależności od
ujęcia sumieniu przypisuje się bądź charakter pierwotny (naturalny, etyka chrześc.) bądź pochodny (następstwo internalizacji i socjalizacji)”7.
Już sam początek definicji wskazuje, że pojęcie sumienia należy do terminów relatywnych. Rozumienie znaczenia wspomnianego terminu zależy przede wszystkim od kręgu kulturowego i dziejów, w których żyje dany człowiek, czy społeczność. Relatywizm
więc zdaje się determinować rozumienie pojęcia sumienia.
Nawet w chrześcijaństwie nie ma jednego rodzaju sumienia.
Stary Testament traktuje sumienie, jako umiejętność odróżniania dobra od zła (w przypadku obu wspomnianych wartości, również mamy do czynienia z relatywnymi pojęciami). Natomiast w Nowym Testamencie nie jest to już umiejętność, ale świadomość moralna, którą
człowiek posiada we własnym sercu. Szukając dalszego rozróżnienia
rodzajów sumienia, natrafiamy na kilka jego rodzajów:
- sumienie dobre, co oznacza, że jednostka jest wierna naukom Boga, realizuje je,
- sumienie przewrotne, które posiada człowiek usprawiedliwiający zło,
- sumienie błędne, charakterystyczne dla osoby nieświadomej
prawdziwości danej sytuacji, niepotrafiącej dokonać właściwej oceny zdarzenia,
- sumienie faryzejskie, należące do człowieka koncentrującego
się nie na tym, co powinno być priorytetem, ale na sprawach mało
istotnych8.

W. Łagodzki, G. Pyszczek, PWN Leksykon Filozofia, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000, s. 314.
8 Por. tamże, s. 315.
7
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Czy sumienia można się nauczyć?
Nie potrafiąc odnaleźć jednoznacznej definicji sumienia, ciekawą kwestią zdaje się być także kwestia tego, czy sumienia (danego, choć relatywnego), można się nauczyć? Wydaje mi się, że tak.
Skoro sumienie jest niejednoznacznym tworem, zależnym między
innymi od kręgu kulturowego, to zawężając jego granice, można
nie tylko pełniej odpowiedzieć na to pytanie, ale także znaleźć – co
prawda subiektywny, ale bardziej konkretny zarys pojęcia sumienia. Dlaczego trudniej jest odpowiedzieć na powyższą kwestię, jeśli
będziemy bazować na kręgu kulturowym w jego szerszym rozumieniu? Można przecież powiedzieć „my Europejczycy”, „w naszym, europejskim kręgu kulturowym”, ale czy wszystkie narody
zamieszkujące Europę można połączyć w całość, aby znaleźć jedną
definicję sumienia? Inaczej w różnych krajach postrzega się wiele
problemów, a więc także kwestię sumienia. Jeśli zawęzilibyśmy
problem do jednego kraju, czy wówczas także dałoby się jednoznacznie zbudować definicję sumienia? Biorąc przykład Polski i to,
że w zdecydowanej większości mieszkańcy naszego kraju określają
siebie jako katolików, gdzie nauka kościoła podaje wiernym prawa
i obowiązki dobrego chrześcijanina, a ich łamanie w różny sposób
piętnuje, potępia, nie pochwala, bardzo często możemy znaleźć
niejednoznaczność interpretacji tego, co jest dobre i złe. A przecież
– zgodnie z nauką Kościoła – to ludzkie, jednostkowe sumienie jest
pomaga nam interpretować dane czyny, zdarzenia.
W mediach, Parlamencie, czy choćby w zwykłych rozmowach, które można usłyszeć w autobusie, poczekalni, przy stole,
nie zawsze można spotkać jednoznaczne stanowisko na przykład
na temat: aborcji, tego, co zrobić z bezdomnymi zwierzętami, jak
postępować ze starszymi członkami społeczeństwa, czy można
okłamać pracodawcę, wykładowcę itd. Teoretycznie – jako chrześcijanie – powinniśmy mieć ukształtowane przez naukę sumienie
(choć oczywiście posiadamy wolną wolę), jednak także tutaj jest to
kwestia relatywna.
Jeśli zawęzić jeszcze krąg kulturowy na przykład do: grupy
rodziny, subkultury, małego środowiska wiejskiego, tam łatwiej
znaleźć jednoznaczność pojmowania terminu sumienia, choć trzeba
zaznaczyć, że nie w każdej sytuacji wszyscy członkowie wspo341

mnianych grup, w każdej sprawie zajmą stanowisko większości.
Jednak kształtowanie jednostki i również jej poglądu na to, co jest
dobre, a co złe (a więc także tego, co określamy mianem sumienia),
jest przekazywane jej w dużej mierze w trakcie socjalizacji – początkowo pierwotnej, później także modyfikowane lub utrwalane
w czasie socjalizacji wtórnej.
Dlatego na przestrzeni dziejów kwestią sumienia zajmowało
się wielu filozofów, później – także psychologów, czy socjologów.
Żaden z nich nie opracował jednoznacznej i ogólnie akceptowalnej
definicji sumienia. Ze wspomnianym terminem łączą się dwa pojęcia – dobra i zła. Ich znaczenie również do czasów nam współczesnych nie zostało jednoznacznie określone, ale zależy od wielu
czynników, w tym przede wszystkim od kręgu kulturowego, w
którym żyjemy.
Rozmowa – fundament rodzinnego porozumienia
Komunikacja stanowi istotny element w budowaniu relacji.
Tak jest także w przypadku rodziny. Tam, gdzie brak dialogu, nie
ma możliwości do prawidłowego wdrożenia programów naprawczych. Nawet najlepszy program resocjalizacyjny – jeśli nie będzie
stosowany w atmosferze porozumienia, ale np. przymusu, może
przynieść odwrotny skutek.
Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad dobrego słuchacza. Słuchając drugiego człowieka (także w rodzinie), można zdobyć informacje o ich życiu, myślach, planach, celach, marzeniach
czy nastawieniu do otoczenia i zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród cech dobrego słuchającego/uczestnika dialogu można znaleźć m.in. konieczność:
- dobrego przygotowania do pracy z tzw. „dzieckiem trudnym”. Również w rodzinie warto uświadomić sobie jakie są role
matki i ojca w przypadku pracy z dzieckiem sprawiającym trudności. Relacji nie można rozpoczynać/kontynuować bez przygotowania czy choćby elementarnej wiedzy na temat np.: możliwych trudności, zasad, norm, ograniczeń rodzicielskich.
- przekazania słuchaczom (dzieciom, podopiecznym) celu danego postępowania (dzieci, młodzież, dorośli lubią znać cel danego postępowania, chcą wiedzieć dlaczego są zobowiązani do określonego
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postępowania. Znajomość celów i konsekwencji może pomóc np. w
dobrowolnym wzięciu udziału w określonym przedsięwzięciu.
- Komunikacja z młodym człowiekiem powinna być spójna.
Rodzic nie może wymagać od dziecka określonego zachowania, a
sam prezentować cechy lub zachowanie, które chce zniwelować u
dziecka/podopiecznego. Przykładem tego może być np. palenie
tytoniu. Wykłady, pogadanki, zakazy są bezcelowe gdy rodzic/opiekun sam pali papierosy. Brak konsekwencji, swoiste
kłamstwo sprawia, że młody człowiek nie traktuje poważnie tego,
co mówi dorosły.
- komunikowanie powinno być proste, niezawiłe. Młodzi ludzie z reguły cenią sobie szczerość, jasne zasady i wymagania. Zawiłość języka, bezcelowy patos, zagmatwanie, nie sprzyjają budowania porozumienia.
- argumenty wdrażane w procesie resocjalizacyjnym powinny
być właściwie dobrane. Młodzi ludzie nierzadko zamykają się na
drugiego człowieka, gdy przedstawiane są im argumenty znacznie
odbiegające od rzeczywistości czy odwołujące się np. do bardzo
(według nich) dalekiej przyszłości. Bardzo często młodzi ludzie
myślą, że ich młodość, czas uczęszczania do szkoły będzie trwał
bardzo długo. Można tutaj mówić o ograniczonym postrzeganiu
przyszłości i swojej zmieniającej się roli w niej.
- rodzic/opiekun nie powinien unikać emocjonalnego zaangażowania się w procesy resocjalizacyjne. Bezrefleksyjne czy beznamiętne podejście do młodego człowieka również może przynieść
odwrotne skutki – dziecko może uciec we własny świat lub w świat
oferowany przez rówieśników, którzy zwykle będą mieli dla niego
czas oraz ukażą zainteresowanie (nierzadko pozorne, by osiągnąć
swój cel, ale młody człowiek nie zawsze będzie tego świadomy).
- stosować wizualne przykłady. Współczesne dzieci, młodzież
należą do kultury obrazu – zamiast liter układających się w zdania,
częściej wolą obrazki, które w łatwiejszy i szybszy sposób mogą
przekazać konkretną informację. Słowo pisane zmusza do wysiłku,
każe czekać, myśleć. Obrazek „tu i teraz” pokazuje swoją treść, w
błyskawiczny sposób komunikuje myśl.
Można w tym przypadku zadać pytanie o to, w jaki sposób
słuchać młodego człowieka. Co może zrobić matka, ojciec, opiekun,
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aby okazać swoje zainteresowanie? W tym przypadku istotnym jest
przede wszystkim:
- kontakt wzrokowy oraz odpowiednia postawa ciała – oczy
współgrają z myślą, nastawieniem, są elementem szczerego postępowania i nastawienia. Odpowiednia postawa ciała sprzyja budowaniu
zaufania, okazuje szacunek (tak ważny dla obu stron dialogu).
- właściwe reagowanie na słowa – dorośli nie mogą pomijać
głosu dziecka. Ono ma prawo mieć własne zdanie, oczekiwania,
marzenia.
- w dialogu ważne jest przestrzeganie elementarnych zasad,
np. nieprzerywanie rozmówcy, krytykowanie problemu, a nie osoby, nastawienie empatyczne, sygnalizowanie wątpliwości czy niezrozumiałych zachowań.
Drogę do dialogu można rozpocząć od wytworzenia fundamentu w postaci kontaktu z dzieckiem/podopiecznym. Pierwszym
krokiem jest właściwa komunikacja. Natomiast sam proces słuchania może przybrać charakter pasywny (bierne słuchanie) lub aktywny. Dlatego to, jak będzie słuchać młody człowiek, zależy w
dużym stopniu od tego, jak przebiegnie proces komunikowania się
z nim. W przypadku braku uporządkowania komunikatów, ich
jasności, wypracowania logicznej struktury, nastąpi chaotyczne,
niespójne kreowanie rzeczywistości.
Podsumowanie
Rodzina stanowi istotny element w prawidłowym wdrażaniu
procesów resocjalizacyjnych. Rodzina funkcjonalna może współpracować z placówkami dziennego pobytu, wychowawcami i innymi instytucjami, które pomagają młodemu człowiekowi w powtórne wdrożenie się do warunków funkcjonowania w społeczeństwie. Matki i ojcowie powinni przestrzegać zasad umiejętnego oddziaływania na potomstwo. Rodzina zdrowa u swych podstaw ma
szansę na to, aby być oparciem dla swoich członków; może też zachęcać do określonych zachowań czy daje szansę na właściwy rozwój jednostkowy i społeczny.
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Streszczenie
Rodzina ma bardzo duże znaczenie nie tylko w przypadku wdrożenia dziecka w życie w społeczeństwie, ale także w procesach resocjalizacyjnych – przywracających młodego człowieka do życia w danym środowisku. Obecność matki i/lub ojca w życiu młodego człowieka ma duże
znaczenie. Dzieci i młodzież nierzadko podświadomie naśladują dorosłych, starają się być tacy, jak oni. Rodzice, opiekunowie pracujący z młodymi osobami powinni przestrzegać elementarnych zasad dotyczących
m.in. prawidłowej komunikacji. Artykuł stanowi próbę ukazania miejsca
rodziny w resocjalizacji. Praca została oparta na dostępnej literaturze.
Słowa kluczowe: rodzina, matka, ojciec, resocjalizacja, wychowanie, komunikacja, poprawczak
Summary
Family is very important not only for the implementation of the
child in social life, but also in the processes of rehabilitation - restoring a
young man to live in the community. The presence of the mother and / or
father in the life of a young person is important. Children and young
people often subconsciously imitate adults, try to be like them. Parents,
caregivers working with young people should observe the elementary
rules concerning, among others proper communication. The article is an
attempt to show the place of the family in rehabilitation. The work was
based on the available literature.
Keywords: Family, mother, father, rehabilitation, education,
communication, reformatory
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Jacek Szałapata

Wykonywanie funkcji obrońcy na przykładzie postępowania
w sprawach nieletnich
Przepisy ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich1 (zwanej dalej w skrócie – u.p.n.) przewidują możliwość
posiadania przez nieletniego obrońcy, co stanowi przejaw funkcjonowania zasady prawa do obrony. Prawo do obrony, będąc wyrazem rzetelnego procesu karnego, jest jednym z podstawowych
praw oskarżonego w zwykłym procesie karnym. Prawo to gwarantowane jest w Konstytucji RP2(art. 42 ust. 2) oraz aktach prawa
międzynarodowego (art. 6 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności3 oraz art. 14 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych4). Pomimo
tego, że postępowanie w sprawach nieletnich odbiega od regulacji
karnych, to jednak zawiera pewne uregulowania, które mają związek z prawem karnym tak materialnym, jak i procesowym (np. art.
14 u.p.n., art. 18 u.p.n., art. 94 u.p.n., art. 32k u.p.n., art. 20 u.p.n.). Z
powyższego względu prawo do obrony, a w szczególności prawo
do korzystania w całym postępowaniu z pomocy obrońcy jest jak
najbardziej uzasadnione.
Postępowanie w sprawach nieletnich po nowelizacji z roku
5
2013 ma charakter typowo wychowawczy, a to z uwagi na okoliczność, że ograniczono możliwość karania nieletniego. Sprawy
nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego, który nie może
wymierzyć kary z powodu popełnienia przez nieletniego czynu
zabronionego pod groźbą kary w sytuacji, gdy wszczęto postępoUstawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228, z późn. zm.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483,z późn. zm.
3 Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284.
4 Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167.
5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1165.
1
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wanie przed ukończeniem przez niego lat 18, ale w chwili orzekania ukończył 18 lat. Zmiana ta miała za zadanie zakończenie praktyki wydawania wyroków karnych w sprawach osób, które w czasie popełnienia czynu zabronionego nie podlegały - z racji wieku odpowiedzialności karnej. Na gruncie ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich sprzed nowelizacji było to możliwe na zasadzie art. 13 u.p.n. Sąd karny może zatem obecnie orzekać w sprawie nieletniego tylko w dwóch przypadkach. Przede wszystkim
wtedy, gdy o przekazaniu sprawy nieletniego na drogę postępowania karnego zdecyduje sąd rodzinny na podstawie art. 10 § 2
kodeksu karnego6 (zwanego dalej w skrócie – k.k.). Drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy to względy procesowe przemawiają za
celowością łącznego rozpoznania przez sąd karny sprawy dorosłego i nieletniego współsprawcy czynu. Karnistyczne uregulowania
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zostały również
ograniczone poprzez rezygnację z postępowania poprawczego,
które toczyło się według procedury karnej. Postępowanie sądowe
w sprawach nieletnich przebiega obecnie w oparciu o procedurę
cywilną trybu nieprocesowego. Orzeczenia merytoryczne są wydawane w formie postanowień, od których przysługuje stronom
apelacja. Skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna7.
Podstawowe zasady dotyczące obrony nieletniego zostały
zawarte we Wskazaniach Narodów Zjednoczonych Dotyczących
Zapobiegania Przestępczości Nieletnich, tzw. Reguły Pekińskie przyjęte przez VII Kongres Narodów Zjednoczonych - przewidują
w punkcie 15.1, że „nieletni powinien mieć prawo do korzystania
w ciągu całego postępowania z pomocy obrońcy lub zwrócenia się
o bezpłatną pomoc prawną, jeżeli tylko istnieją przepisy krajowe
przewidujące taką pomoc”8. Podobne uregulowanie zawierają Reguły Narodów Zjednoczonych Dotyczące Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności przyjmują istotną zasadę, że nieletni powin6 Dz.

U. 1997 nr 88, poz. 553, z późn. zm.
P. Górecki, Rola i zadania obrońcy nieletniego w świetle znowelizowanej ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich, Prokuratura i Prawo nr 10, 2014, str. 149.
8 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 45/112 przyjęta w dniu 29 listopada
1985 r. Polski tekst rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zob. Archiwum
Kryminologii 1993, t. XIX, s. 233-283.
7
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ni mieć zagwarantowane prawo do „regularnego, poufnego i odbywającego się w odosobnieniu kontaktowania się ze swoimi doradcami prawnymi" (pkt 18a Reguł)9.
Wspomnianą nowelizacją z 2013 r. dodano przepis (art 18a
u.p.n. dodany został przez art 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia
2013 r. zmieniającej u.p.n. z dniem 2 stycznia 2014 r.), w którym w
sposób bezpośredni określono prawo nieletniego do obrony, w tym
prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Prawo to zostało w
ustawie określone w sposób tożsamy z redakcją art 6 kodeksu postępowania karnego10 (zwanego dalej w skrócie – k.p.k.). Dotychczasowa regulacja prawa nieletniego do obrony uzupełniana była
w praktyce przepisami kodeksu postępowania karnego, stosowanymi w tym zakresie odpowiednio na podstawie art. 20 u.p.n. w
brzmieniu sprzed 2 stycznia 2014 r. (tj. sprzed nowelizacji). Z uwagi na istotną wagę jednego z podstawowych praw nieletniego, jakim jest prawo do obrony w toku postępowania, ustawodawca
zdecydował, aby prawo to zostało wyraźnie wskazane ustawie.
Podkreślić należy, że prawo nieletniego do obrony należy do jego
podstawowych uprawnień i nie zależy ono od etapu postępowania.
Regulacja prawa nieletniego do obrony została w sposób istotny
uzupełniona przez wprowadzenie prawa nieletniego do odmowy
składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.
Przed nowelizacją ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
nie określała takiego uprawnienia, co było przyczyną wielu wątpliwości w praktyce i mogło prowadzić do pogorszenia sytuacji
procesowej nieletniego w porównaniu z dorosłym oskarżonym w
procesie karnym11. Fakt odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania nie powinien skutkować dla nieletniego negatywnymi konsekwencjami. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w orzeczeniu z 24 czerwca 2003 r., sygn. II AKa 146/200 12,
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 45/113 przyjęta w dniu 14
grudnia 1990 r.
10 Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z późn. zm.
11 T. Bojarski, E. Kruk ,E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2014, komentarz do art. 18a.
12 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24.06.2003 r., II AKa
146/2003, OSA 2004, nr 6, poz. 39, s. 13.
9
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przyjął, że nieprzyznawanie się do winy jest prawem oskarżonego
zagwarantowanym przepisami. Odmowa przyznania się do stawianego zarzutu mieści się w granicach prawa do obrony, służącego oskarżonemu. Dopóki zaś obrona mieści się w granicach przysługujących mu uprawnień, dotąd nie będzie powodu do wyciągania z niej wniosków niekorzystnych dla niego, w szczególności co
do wymiaru kary. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w
orzeczeniu z 4 listopada 1977 r., sygn. V KR 176/7713, stwierdzając,
że skoro odmowa złożenia wyjaśnień lub udzielenia odpowiedzi na
poszczególne pytania jest prawem oskarżonego, to skorzystanie z
tego prawa nie może być uznane za okoliczność obciążającą. Przepis art. 18 u.p.n. nakłada na organ obowiązek pouczenia nieletniego o przysługującym mu prawie do odmowy składania wyjaśnień
lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Ustawa o postępowaniu
w sprawach nieletnich nakazuje przy tym, aby pouczenia dokonano natychmiast po zatrzymaniu nieletniego (art. 32g § 3 zd.1) oraz
przed przystąpieniem do przesłuchania lub wysłuchania (art. 18a
pkt 1). Wobec powyższego może zaistnieć wątpliwość, czy pouczenie nieletniego powinno nastąpić jednorazowo - tylko przed pierwszym wysłuchaniem (przesłuchaniem), czy też pouczenie powinno
nastąpić przed każdym wysłuchaniem lub przesłuchaniem nieletniego. W tym przedmiocie należy wskazać linię orzecznictwa wypracowaną na gruncie art 175 k.p.k., zgodnie z którą pogląd, aby
pouczać oskarżonych o przysługujących im uprawnieniach przed
każdym przesłuchaniem, nie znajduje żadnego oparcia w obecnie
obowiązujących przepisach. W szczególności nie wynika on z
brzmienia art. 175 § 1 k.p.k. Przepis ten stanowi, że oskarżony ma
prawo składać wyjaśnienia, może jednak bez podania powodów
odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień, a o prawie tym należy go pouczyć. Normę tę należy jednak interpretować w powiązaniu z art. 300 k.p.k. oraz art.
386 § 1 k.p.k., które wskazują moment, w jakim powinno nastąpić
takie pouczenie. Na etapie postępowania przygotowawczego musi
się to odbyć przed pierwszym przesłuchaniem, w postępowaniu
13 wyrok

nr 1, poz. 7.
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Sądu Najwyższego z 4 listopada 1977 r., V KR 176/77, OSNKW 1978,

jurysdykcyjnym zaś - po odczytaniu aktu oskarżenia. Art. 175 § 1
k.p.k. nie nakłada powinności informowania o uprawnieniach
przed każdym przesłuchaniem, gdyż takiego sformułowania
wprost nie zawiera14. Uwzględniając specyfikę postępowania w
sprawach nieletnich oraz mając na uwadze indywidualny stopień
rozwoju intelektualnego nieletniego, należałoby jednak rozważyć
potrzebę każdorazowego pouczania nieletniego o przysługującym
mu prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na
poszczególne pytania. Możliwość taką przewidział Sąd Apelacyjny
w Katowicach w dalszej części przywołanego wyroku, stwierdzając, że rozważania te wskazują jedynie na obecnie obowiązujące
minimalne standardy w procesie karnym związane z przestrzeganiem praw oskarżonych, których nieprzestrzeganie może rodzić
określone konsekwencje. Nie oznacza to jednak, że nie jest pożądane, aby rzeczywiście organy procesowe pouczały takie osoby o
uprawnieniach wynikających z art. 175 § 1 k.p.k. przed każdym
przesłuchaniem, nawet jeśli nie wymagają tego aktualne przepisy,
co pozwoli lepiej chronić ich prawa. Postuluje się, aby ustawodawca, uwzględniając możliwości percepcyjne młodego człowieka,
rozważył wprowadzenie obowiązku pouczania nieletniego o przysługującym mu prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania przed każdym przesłuchaniem
(wysłuchaniem)15.
Ustawodawca, wprowadzając obowiązek pouczenia nieletniego o przysługujących mu prawach, nie ustanowił równocześnie
rygoru, pod jakim należy takiego pouczenia udzielić. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na art 16 § 1 k.p.k., zgodnie z którym, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć
uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla
uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy. W
związku z tym, jeśli na przykład podejrzany, który nie zostanie
zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 marca 2012 r., II AKa
59/2012, KZS 2012, nr 7-8, poz. 100.
15 T. Bojarski, E. Kruk ,E. Skrętowicz, jw.
14
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pouczony o prawie do odmowy wyjaśnień, przyzna się do winy,
przyznanie to nie może być zaliczone w poczet dowodów kształtujących podstawę rozstrzygnięć dla niego niekorzystnych. Nie wyklucza to możliwości uznania oskarżonego za winnego na podstawie innych zebranych w sprawie dowodów. Niestety, przepisu
analogicznego do art 16 k.p.k. brak w znowelizowanej ustawie o
postępowaniu w sprawach nieletnich. Należy jednocześnie zaznaczyć, że art. 20 § 1 u.p.n. otwiera możliwość odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów przez Policję, stąd
zasadne jest twierdzenie, że jeżeli na tym etapie postępowania nieletni nie zostanie należycie pouczony o przysługujących mu prawach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać dla nieletniego ujemnych skutków procesowych. W postępowaniu przed sądem będzie natomiast obowiązywał art 20 § 2
u.p.n., który przewiduje zastosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego jedynie do przeprowadzania czynności dowodowych z udziałem osób małoletnich innych niż nieletni. W związku z tym zastosowanie znaleźć mogą w tym przypadku jedynie
przepisy kodeksu postępowania cywilnego, który ze względu na
odmienną od procedury karnej filozofię postępowania nie zawiera
w tym zakresie wystarczających gwarancji procesowych. Podsumowując, należy stwierdzić, że konsekwencje braku pouczenia nieletniego o przysługującym mu prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania na gruncie ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich nie są jasne16.
Zgodnie z regulacją art. 18a u.p.n., nieletniemu przysługuje
prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy.
O prawie tym należy nieletniego pouczyć przed przystąpieniem do
przesłuchania lub wysłuchania. Obowiązek ten ciąży zatem na sądzie rodzinnym i policji. Obrońcę z wyboru może ustanowić nieletni, o ile ukończył 18 lat, rodzice nieletniego i jego opiekun
(prawny lub faktyczny). Uzupełnieniem powyższego uregulowania
jest art. 32c u.p.n., który w § 1 i 2 wskazuje na przypadki, kiedy
nieletni musi posiadać w toku postępowania obrońcę, którego - w
16
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przypadku braku ustanowienia – wyznacza prezes sądu. Obrona
obligatoryjna zachodzi wówczas, gdy: interesy nieletniego pozostają w sprzeczności z interesami jego rodziców lub opiekuna; nieletni
jest głuchy, niemy lub niewidomy lub zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w
postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny
oraz rozsądny; nieletniego umieszczono w schronisku dla nieletnich; gdy postępowanie w sprawie nieletniego toczy się na podstawie k.p.k., ale zostało ono wszczęte przed ukończeniem przez
nieletniego 18 lat. Postępowanie przygotowawcze w takiej sprawie
prowadzi wprawdzie sąd rodzinny, ale nieletni musi mieć wówczas obrońcę (art. 18 § 2 ust. 1 pkt b u.p.n.). Należy mieć na uwadze, że nieustanowienie obrońcy dla nieletniego w sytuacjach określonych w art. 32c § 1i 2 u.p.n. prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego17). Samo
zatem wszczęcie postępowania w trybie art. 32a § 1 u.p.n. będzie
uprawniało nieletniego do korzystania z pomocy obrońcy i to niezależnie od tego, czy przedmiotem postępowania jest czyn karalny,
czy też demoralizacja. Należy także przyjąć, że faktyczne wszczęcie
postępowania poprzez przeprowadzenie czynności niecierpiących
zwłoki (art. 32e § 1 u.p.n.), będących odpowiednikiem dochodzenia
w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.), także daje nieletniemu
możliwość korzystania z pomocy obrońcy (tj. przed formalnym
wszczęciem postępowania).
Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
przewidują możliwość ustanowienia dla nieletniego obrońcy - z
wyboru lub z urzędu18. Prawo nieletniego do korzystania z pomocy
obrońcy należy do tzw. formalnego prawa do obrony. Jedną z charakterystycznych cech funkcjonowania obrońcy jest jego daleko
posunięta niezależność wobec oskarżonego (nieletniego) i to niezależnie, czy jest on ustanowiony z urzędu, czy z wyboru. W szczególności obrońca nie może być związany tzw. instrukcją wewnętrzną, narzucającą określoną linię obrony nieletniego. Obrońca
17 Dz.

U. 1964 nr 43 poz. 296,z późn. zm.
Zob. M. Maraszek, Obrońca w postępowaniu w sprawach nieletnich, Palestra
2014, nr 5-6, s. 42-51.
18
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może działać tylko na korzyść nieletniego (art. 86 k.p.k.). Do czynności niekorzystnych obrońca nie ma legitymacji, dlatego czynności
takie są bezskuteczne. Istnieją opracowania zwracające uwagę, że
w praktyce mogą powstawać trudności w ocenie tego, czy dana
czynność adwokata jest korzystna, czy też niekorzystna dla nieletniego19. Stosowanych wobec nieletniego środków wychowawczych
nie można bowiem klasyfikować na surowsze lub „lepsze" czy
„gorsze"20. W razie ich zmiany nie można zatem mówić o „niekorzyści" wnoszącego środek odwoławczy. Miarą orzekanych środków wychowawczych jest tylko ich przydatność do resocjalizacji
nieletniego zgodnie z zasadą dobra dziecka (nieletniego)21. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z prowadzeniem sprawy nieletniego (art. 7
prawa o adwokaturze)22. Należy także przypomnieć, że adwokat
powinien kierować się zasadami etyki adwokackiej23. Nieletni może mieć jednocześnie nie więcej niż 3 obrońców (art. 77 k.p.k.). Jeden obrońca może bronić kilku nieletnich, jeżeli ich interesy nie
pozostają w sprzeczności (art. 85 § 1 k.p.k.). Zgodnie z przepisem
art. 84 § 2 k.p.k. wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na niego
obowiązek podejmowania czynności procesowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Przepis art. 84 § 1 k.p.k. nie
dotyczy działań obrońcy w postępowaniu wykonawczym, ponie-

19 Tamże,

s. 151.
F. ZedIer, Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1986, s. 103.
21 P. Górecki, jw., str. 150.
22 Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124, z późn. zm.
23 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i
Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Na podstawie uchwały nr
52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r. ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony
przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr
2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 i nr 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).
20
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waż zgodnie z art. 8 § 1 k.k.w. występowanie obrońcy w tym stadium procesu wymaga oddzielnego pełnomocnictwa.
W ramach obrony fakultatywnej nieletni może korzystać z
obrońcy z wyboru lub z urzędu. Z art. 32c § 3 u.p.n. wynika, że nieletni może złożyć wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu. Prezes sądu uwzględnia wniosek, jeżeli udział obrońcy w sprawie
uzna za potrzebny, a nieletni lub jego rodzice nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru bez uszczerbku
dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu może złożyć sam nieletni. Wniosek taki
złożyć mogą także przedstawiciele nieletniego (rodzice, opiekun).
Przesłankami ustanowienia dla obrońcy z urzędu są: potrzeba
ustanowienia obrońcy w danej sprawie, niemożność poniesienia
przez nieletniego czy jego rodziców kosztów związanych z udziałem obrońcy z wyboru. Potrzeba przyznania nieletniemu obrońcy z
urzędu zachodzić może przede wszystkim w sytuacji, gdy nieletni
jest nieporadny, przez co należy rozumieć sytuację, w której nie
potrafi w zrozumiały i poprawny sposób przedstawić swojego stanowiska procesowego oraz nie ma podstawowej orientacji co do
samego postępowania sądowego, w związku z czym nie można
zasadnie oczekiwać, że pouczenia sądu udzielane w trybie art. 5
k.p.c. będą dla niego zrozumiałe. Biorąc pod uwagę, że postępowanie dotyczy osoby nieletniego, samo uznanie potrzeby ustanowienia obrońcy nieletniego powinno być dość częste, szczególnie
gdy chodzić będzie o nieletnich w młodszym wieku. Drugą przesłanką ustanowienia dla nieletniego obrońcy z urzędu jest wykazanie, że nie może on lub jego rodzice ponieść kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania
siebie i rodziny. W tym celu wnioskodawca obowiązany jest we
wniosku zawrzeć osobiste oświadczenie obejmujące szczegółowe
dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Brak takiego oświadczenia (ujmowanego w literaturze w kategorii środka dowodowego, za pomocą którego ma zostać wykazana zasadność wniosku) skutkuje oddaleniem wniosku (po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia jego braków na podstawie art. 130
k.p.c.). Z prawa do rzetelnego procesu wynika, że wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu winien być rozpoznany bez zbędnej
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zwłoki, a także bez podejmowania dalszych definitywnych czynności procesowych. Przyjmuje się, że zbyt późne rozpoznanie
wniosku może doprowadzić do nieważności postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony swoich praw24.
W przedmiocie odmowy ustanowienia obrońcy przysługuje
zażalenie. Zażalenie takie rozpoznaje Sąd Okręgowy w oparciu o
przepisy k.p.c. Obrońca nieletniego może podejmować czynności
procesowe jedynie na korzyść nieletniego, uwzględniając jego
słuszny interes (art. 32c § 4 u.p.n.). Jest rzeczą bezsporną, że obrońca ma obowiązek działania na korzyść klienta (nieletniego), niemniej jednak ustawodawca uznał potrzebę wyraźnego podkreślenia tego w ustawie. Nowym zapisem znowelizowanej ustawy jest
regulacja przewidująca, że obrońca ma obowiązek uwzględniać
„słuszny interes" nieletniego. Pojęcie to nie zostało w ustawie bliżej
wyjaśnione, niemniej jednak wydaje się, że chodzi o to, aby obrońca w swoich czynnościach uwzględniał szeroko rozumiane dobro
nieletniego25.
Udział nieletniego w rozprawie nie jest obowiązkowy. Sąd
odwoławczy zarządza jednak doprowadzenie nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli uzna to za konieczne, a także gdy domagają się tego strony lub obrońca nieletniego (art. 62. § 1 u.p.n.).
Tym samym obrońca nieletniego ma prawo złożyć sądowi drugiej
instancji wniosek o doprowadzenie nieletniego, o ile uzna to za konieczne dla obrony nieletniego. Obrońca nieletniego może podjąć
także czynności obrończe na etapie postępowania wykonawczego,
które powinno być wszcząć bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się
wykonalne (art. 64 u.p.n.) W licznych przepisach regulujących postępowanie wykonawcze mowa jest o obrońcy nieletniego. Z art. 70
§ 1 u.p.n. wynika, że nieletni i jego obrońca oraz rodzice i opiekun
mogą składać wnioski, a w wypadkach przewidzianych w ustawie
mogą też wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym. Obrońca nieletniego ma prawo do osobisteGórecki., V. Konarska-Wrzosek., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015, komentarz do art. 32 c.
25 P. Górecki, jw., str. 153.
24 P.
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go kontaktowania się z nieletnim na terenie zakładu poprawczego i
to bez udziału innych osób26. W toku postępowania, które co do
zasady odbywa się z wyłączeniem jawności, obrońca ma duże możliwości procesowe. Może bowiem składać oświadczenia, wnioski
dowodowe, uczestniczyć przy przeprowadzaniu dowodów, jak i
składać środki odwoławcze od zapadłych orzeczeń.
W piśmiennictwie zwracano już uwagę na to, że aktywny
udział adwokata działającego w postępowaniu wykonawczym
może w istotny sposób wpłynąć na poprawę sytuacji nieletniego, i
to w szczególności, gdy orzeczono wobec niego środki o charakterze izolacyjnym27. W postępowaniu wykonawczym obowiązuje
zasada elastycznego oddziaływania sądu rodzinnego na proces
wychowawczy, a co za tym idzie, sąd ten ma duże możliwości dokonywania modyfikacji wcześniej orzeczonych środków (art. 79
u.p.n.)28.
W toku postępowania, które co do zasady odbywa się z wyłączeniem jawności, obrońca ma duże możliwości procesowe. Może
bowiem składać oświadczenia, wnioski dowodowe, uczestniczyć
przy przeprowadzaniu dowodów, jak i składać środki odwoławcze
od zapadłych orzeczeń. Znaczące uprawnienia procesowe obrońcy
nieletniego są istotne o tyle, że zadania sądu rodzinnego w toku
postępowania zostały przez ustawodawcę określone dość szeroko.
W postępowaniu sąd rodzinny zbiera bowiem dane o osobie nieletniego, jego warunkach wychowawczych, zdrowotnych i bytowych oraz przeprowadza inne dowody (art. 32b § 1 u.p.n.). Wypada zauważyć, że zakres uprawnień obrońcy przed sądem rodzinnym nie jest zależny od tego, czy sprawa dotyczy czynu karalnego,
czy też demoralizacji nieletniego. W postępowaniu przed sądem
rodzinnym w sprawach dotyczących demoralizacji zadaniem
obrońcy będzie - tak jak i w postępowaniu w sprawach nieletnich
sprzed nowelizacji - podważanie dowodów, które wskazują na
Zob.§57.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października
2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z
2001 r., Nr 124, poz. 1359, z późn zm.
27 P. Górecki, Niektóre aspekty udziału obrońcy w postępowaniu w sprawach nieletnich, Palestra 2000, nr 4, s. 157.
28 T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, jw., s. 209.
26
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przejawy demoralizacji nieletniego, jak i wskazywanie na ewentualne przyczyny tej demoralizacji. Zasygnalizować trzeba, że demoralizacją nie jest na ogół pojedynczy przepadek naruszenia określonych norm współżycia społecznego czy obyczajowego. Na ogół
demoralizację cechuje pewna powtarzalność zachowań. Badania
naukowe, jak i praktyka sądowa wskazuje, że najczęściej niewłaściwe postawy nieletniego są skutkiem wadliwie funkcjonującej
rodziny lub wręcz jej braku. Z tego też względu obrońca nieletniego winien akcentować te właśnie okoliczności. Obrońca nie powinien więc skupiać się tylko na osobie nieletniego, lecz także na jego
rodzinie. Występując przed sądem rodzinnym, obrońca może składać wnioski o nałożenie na rodziców nieletniego odpowiednich
obowiązków przewidzianych w art. 7 § 1 u.p.n. W zależności od
okoliczności sprawy może to niekiedy wpłynąć pośrednio na rodzaj orzeczonych wobec nieletniego środków wychowawczych29.
Bez wątpienia rola obrońcy oraz podejmowanych przez niego
czynności procesowych w każdym postępowaniu jest niezmiernie
istotna. Przyjmuje się, że udział obrońcy w procesie stanowi jeden z
elementów szeroko rozumianego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, będąc zarazem przejawem zasady rzetelnego procesu.
Pomimo tego, że postępowanie w sprawach nieletnich nie ma charakteru kontradyktoryjnego, to jednak funkcja obrońcy w tym postępowaniu jest szczególnie doniosła, jeżeli weźmie się pod uwagę,
że podmiotem prowadzonego postępowania jest osoba nieletniego.
Okoliczności te powinny wpływać na szczególną staranność obrońcy nieletniego przy podejmowaniu działań obrończych. Praktyka
sądowa wskazuje czasami, że działania obrończe podejmowane są
niestety w sposób dość schematyczny. Obrońca w toku całego postępowania powinien wykazywać się wyjątkową dbałością o interesy nieletniego. Rola obrońcy nieletniego nie powinna ograniczać
się do zapoznania się z aktami sprawy i obecnością na rozprawie
czy posiedzeniu sądu rodzinnego. Pożądanym jest, aby adwokat
wcześniej nawiązał osobisty kontakt z nieletnim, a także z rodzicami nieletniego.
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P. Górecki, jw., s. 149-150.

Streszczenie
Artykuł w syntetyczny sposób prezentuje wykonywanie funkcji
obrońcy na przykładzie postępowania w sprawach nieletnich. Rola
obrońcy oraz podejmowanych przez niego czynności jest niezmiernie
istotna, mając na uwadze, że podmiotem postępowania w sprawach nieletnich są osoby młode. Pomimo odrębności postępowania dotyczącego
nieletnich, toczącego się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania
cywilnego, rola i zadania obrońcy nieletniego są podobne do działań
obrończych w zwykłym procesie karnym. Autor próbuje także zaprezentować praktyczne problemy, które czasami pomijane są przez obrońców
nieletnich, a których znaczenie dla wykonywania obrony jest niezmiernie
istotne.
Pojęcia kluczowe: obrońca, adwokatura, nieletni, prawo do obrony,
postępowanie w sprawach nieletnich
Summary
The role of the defense attorney on the example of proceedings in cases of
minors
The article comprehensively presents the performance of the defenders on the example of proceedings in juvenile cases. The role of the
counsel and the action taken by him is very important, bearing in mind
that the subject of proceedings in juvenile cases are young people. Despite
the separation proceedings concerning minors, pending the basis of the
provisions of the Code of Civil Procedure, the role and tasks of the juvenile defenders are similar to those in the ordinary criminal process. The
author also tries to describe the practical problems that are sometimes
overlooked by defense lawyers and which are important for practice.
Key words:, counsel, advocacy, minors, the right to defence, criminal proceedings minors
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Arkadiusz Szpila

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych na podstawie
Kodeksu Postępowania Cywilnego
1. Właściwość
Art. 1081 KPC
§ 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić
również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania wierzyciela.
§ 2. Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu
egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika. Komornik
zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze
wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich
wierzycieli. Jeżeli dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę
lub wierzytelności, równocześnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika, względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano.
§ 3. Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności
za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego, w granicach określonych w art. 125 Kodeksu karnego
wykonawczego.
§ 4. Przewidziana w § 3 wypłata nie może być dokonywana,
jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakładu karnego przekazuje wnioski do właściwego komornika.
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Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ze względów społecznych jest uregulowana w dużym stopniu na odrębnych zasadach.
W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy ogólne postępowania egzekucyjnego.
Przez obowiązek alimentacyjny dostarczania środków
utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1274) dalej KRO, rozumieć należy obowiązek zaspokajania
usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej
alimentacji. Obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu
osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i
domowej1.
Obowiązek alimentacyjny spełnia bardzo ważną funkcję społeczną polegającą na zapewnieniu osobom potrzebującym środków
egzystencji, a w odniesieniu do małoletnich również środków wychowania. Z regulacji art. 128 KRO, wynika, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny wynika zatem z pokrewieństwa, a także z więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie takich
jak np. przysposobienie2.
Należności alimentacyjne zostały wyodrębnione w Dziale V
Tytule III Części III ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 poz. 101) dalej KPC, ze
względu na rodzaj i sposób ich dochodzenia poprzez egzekucję sądową, nie zaś z uwagi na przedmiot, do którego kierowana jest egzekucja. Chodzi o świadczenia alimentacyjne, wśród których ustawodawca, w komentowanym przepisie, wyróżnił alimenty oraz
renty mające charakter alimentów. Przez alimenty należy rozumieć
świadczenia spełniane w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego
uregulowanego w art. 128–1441 KRO3. Należy zaznaczyć, że przepisy Działu V Tytułu III Części III KPC dotyczą zasadniczo świadczeń

Wyrok SN z 6.5.1967 r., III CR 422/66, Legalis.
A. Zieliński., Prawo rodzinne, 2000, s. 349–350.
3 J. Ignaczewski., Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji, Wydawnictwo
C.H.BECK, 2009, Wyd. I, s. 11 i n.
1
2

365

alimentacyjnych o charakterze pieniężnym4. Egzekucja świadczeń
alimentacyjnych o charakterze niepieniężnym powinna być przeprowadzona według przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych, np. wydania ruchomości lub nieruchomości5.
Drugi rodzaj świadczeń alimentacyjnych w rozumieniu art.
1081 KPC stanowią renty mające charakter alimentacyjny. Do tego
rodzaju rent zalicza się: rentę należną osobie poszkodowanej od
sprawcy szkody na podstawie art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) dalej KC,
jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do
pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub
zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; rentę należną osobie, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, od sprawcy szkody na podstawie art. 446 § 2 KC; rentę
należną stronie umowy nazwanej uregulowanej w art. 903–906 KC;
rentę dożywotnią należną dożywotnikowi wskutek zamiany przez
sąd uprawnień z umowy dożywocia na podstawie art. 913 § 1 KC;
należności dziadków spadkodawcy z tytułu środków utrzymania w
stosunku do spadkobierców na podstawie art. 938 KC.
Rozróżnienie tych świadczeń w § 1 komentowanego artykułu,
pominięte w kolejnych przepisach nie ma więc większego znaczenia praktycznego dla przebiegu niniejszej egzekucji.
Znacznym uproszczeniem dla wierzyciela jest, że we wniosku
o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie ma on obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Tym samym główny ciężar
działania spoczywa na komorniku, który musi wykazać szczególną
aktywność na rzecz zazwyczaj słabszego, głównie ekonomicznie,

4 W. Broniewicz, [w:] w. Broniewicz., a. Marciniak., i. Kunicki., Postępowanie
cywilne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, s. 480.
5 M. Romańska, [w:] Alimenty, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Wyd.
C.H Beck, pod red. Ignaczewskiego J., art. 1081, uwaga 3.
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wierzyciela, zwłaszcza jeśli chodzi o poszukiwanie majątku, z którego można byłoby zaspokoić roszczenia alimentacyjne6.
W ramach nowelizacji KPC na mocy ustawy o zmianie ustawy
- Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw nowelizującej KPC z dnia 10 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015, poz. 1311) dalej UZKPC, zmieniono przepis art. 1081 §
1 KPC w ten sposób, że dostosowano jego brzmienia do zmienionego mocą tej samej nowelizacji przepisu art. 797 KPC. Skoro bowiem
w ogóle zniesiono wymaganie formalne wniosku o wszczęcie egzekucji polegające na wskazaniu sposobu egzekucji, bezprzedmiotowe byłoby zachowanie wyłączenia tego wymagania w wypadku
przepisu szczególnego odnoszącego się do egzekucji świadczeń
alimentacyjnych. Powyższa nowelizacja wejdzie w życie we wrześniu 2016 roku7.
Kolejnym przejawem uprzywilejowania wierzyciela alimentacyjnego ujętym w § 1 komentowanego przepisu jest wprowadzenie
właściwości przemiennej komornika w egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Pozwala ona wierzycielowi dokonać wyboru pomiędzy komornikiem właściwym na podstawie przepisów KPC
regulujących określony sposób egzekucji świadczeń pieniężnych
oraz komornikiem sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Możliwość zgłoszenia wniosku o wszczęcie
egzekucji u komornika właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela ma istotne znaczenie, w sytuacji gdy wierzycielowi nie jest
znane miejsce zamieszkania dłużnika8.
Wybrany przez wierzyciela komornik zobowiązany jest zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika działającego przy sądzie ogólnej właściwości dłużnika. Komornik ogólnej właściwości
dłużnika zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi
kwotami przez komornika wybranego według przepisów o właściwości przemiennej tylko w sytuacji, gdy wskutek dalszych zajęć
suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokoA. Zieliński., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Wyd. 8, Warszawa 2016.
J. Jankowski., Kodeks postępowania cywilnego, Tom II, Komentarz do art. 1081
KPC, Wyd. 2, Warszawa 2015.
8 S. Garlicki., Obowiązki zakładu pracy, Palestra 1/4, z 1957 r., s. 48.
6

7
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jenie wszystkich wierzycieli. W takiej sytuacji powstaje bowiem
konieczność sporządzenia planu podziału stosownie do art. 1023
KPC, czego warunkiem koniecznym jest uprzednie przekazanie
kilku egzekucji, także tych dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych, skierowanych do majątku dłużnika alimentacyjnego
jednemu komornikowi właściwości ogólnej dłużnika. Dodatkowy
obowiązek informacyjny nałożono na komornika wybranego według przepisów o właściwości przemiennej, w sytuacji gdy egzekucja świadczeń alimentacyjnych została skierowana do wynagrodzenia za pracę dłużnika alimentacyjnego lub do innego rodzaju jego
wierzytelności. Wówczas komornik ten ma obowiązek, równocześnie z przekazaniem sprawy komornikowi właściwości ogólnej
dłużnika, zawiadomienia pracodawcy, dłużnika lub wierzyciela
zajętej wierzytelności, że dalszych wypłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano9.
W wypadku gdy egzekucja należności alimentacyjnych uniemożliwia zaspokojenie wierzytelności innego wierzyciela, wierzyciel ten może w drodze powództwa przeciwko osobie, na której
rzecz egzekwowane są należności alimentacyjne, żądać ustalenia,
że wobec ustania obowiązku alimentacyjnego, przysługuje mu
prawo zaspokojenia swej wierzytelności przed egzekwowanymi
należnościami alimentacyjnymi10.
Dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych zasądzonych nieprawomocnym wyrokiem przed wytoczeniem powództwa o rozwód, należnych za okres od wytoczenia powództwa, jeżeli w sprawie o rozwód nie zostało wydane orzeczenie o
zaspokajaniu potrzeb rodziny na podstawie art. 445 § 2 KPC.11
Jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do
odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata
świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę
osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego
ustala się na podstawie właściwego orzeczenia sądu opiekuńczego.
W razie wątpliwości co do osoby reprezentującej małoletniego orJankowski., j.w.
Uchwała SN, 7 os, zasada prawna, z 11.10.1980 r., III CZP 37/80, Legalis.
11 Uchwała SN z 26.4.1977 r., III CZP 24/77, OSNC 1977, Nr 10, poz. 181.

9

10
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gan egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń
zwraca się o wyjaśnienie do sądu opiekuńczego12.
Dopuszczalne jest wstrzymanie się komornika z czynnościami, przy egzekucji alimentów do czasu wyczerpania nadpłaconej
przez dłużnika sumy należności alimentacyjnej13. W doktrynie
rozważany był problem wszczynania egzekucji świadczeń alimentacyjnych przeciwko dłużnikowi, który dobrowolnie i sumiennie
spełniał ciążący na nim obowiązek przed złożeniem wniosku o
wszczęcie egzekucji przez wierzyciela. Z uwagi na możliwość składania takich wniosków przez wierzycieli w celu szykanowania
dłużnika alimentacyjnego w doktrynie zgłoszono postulat, by organ egzekucyjny przed dokonaniem pierwszej czynności egzekucyjnej wzywał dłużnika do spełnienia świadczenia. Takie działanie
organu umożliwiłoby dłużnikowi złożenie dowodu spełniania
świadczeń na piśmie i wstrzymanie się komornika z dokonaniem
czynności egzekucyjnej.14 W obecnie obowiązującym stanie prawnym taka praktyka nie jest jednak uzasadniona. Ze względu na
ustawowy obowiązek komornika niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia egzekucji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela,
zgodnie z art. 45a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 882 ze zm.) dalej
UKIE, należy uznać, że komornik powinien w opisanej sytuacji niezwłocznie dokonać pierwszej czynności egzekucyjnej. Sankcją za
wszczęcie zbędnego postępowania przez wierzyciela powinno być
obciążenie go kosztami tej egzekucji, której przeprowadzenie nie
było celowe w rozumieniu art. 770 KPC. Stanowisko takie było
utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego w poprzednio obowiązującym stanie prawnym15. W obecnym stanie prawnym art. 49
ust. 4 UKIE przyznaje komornikowi sądowemu prawo do dokonaUchwała SN z 16.4.1977 r., III CZP 14/77, OSNC 1977, Nr 7, poz. 106.
Postanowienie SN z 14.9.1965 r., III CR 162/65, Legalis.
14 A. Marciniak., [w:], Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz, Wyd. LEX, Warszawa 2012, pod red. J. Gołaczyńskiego., s. 1066.
15 Uchwała SN, 7 os, z 27.11.1986 r., III CZP 40/86, OSNC 1987, Nr 5–6, poz. 71
oraz Postanowienie SN z 9.9.1987r., III CRN 233/87, OSNC 1989, Nr 10, poz. 161.
12

13
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nia oceny celowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego i obciążenia opłatą egzekucyjną, odpowiednio do wyników przeprowadzonej oceny, dłużnika lub wierzyciela16.
Wierzyciel albo podmioty działające na rzecz wierzyciela mogą złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika określonego
według miejsca zamieszkania dłużnika albo według miejsca zamieszkania wierzyciela17.
W przepisie art. 1081 k.p.c. uregulowano przypadek pozaegzekucyjnego, przymusowego zaspokojenia należności alimentacyjnych. Może on wystąpić w przypadku kumulatywnego spełnienia
się trzech przesłanek. Po pierwsze dołączenie do wniosku wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie należności
alimentacyjnych dłużnika alimentacyjnego odbywającego karę pozbawienia wolności. Po drugie stan należności za pracę dłużnika
lub też jego pieniędzy znajdujących się w depozycie, który wystarcza na zaspokojenie wierzytelności wszystkich wierzycieli alimentacyjnych, w sytuacji gdy do dyrektora zakładu wnioski złożyło
kilku wierzycieli. Po trzecie brak zajęcia należności za pracę dłużnika alimentacyjnego przez organ egzekucyjny. Brak spełnienia się
tych trzech przesłanek jednocześnie nakłada na dyrektora zakładu
karnego obowiązek przekazania złożonego wniosku wierzyciela
alimentacyjnego do właściwego komornika. Wówczas dyrektor zakładu powinien przekazać sprawę komornikowi działającemu przy
sądzie rejonowym, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania. Gdyby nie było możliwe ustalenie jego miejsca zamieszkania, właściwy jest komornik miejsca pobytu dłużnika, czyli komornik, który jest właściwy dla siedziby zakładu karnego18. Zgodnie z
art. 125 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. 1997 nr 90 poz. 557 ze zm.), na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych może być przeznaczone 40% wynagrodzenia za pracę dłużnika, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych.
16 Z. Knypl., z. Merchel., Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Wyd. 5, 2015, s. 424.
17 Zieliński., j.w.
18 W. Kowalski., Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, Currenda 2011, s. 39.
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2. Nadanie klauzuli
Art. 1082 KPC
Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się
wówczas wierzycielowi z urzędu.
Niniejszy przepis wyłącza konieczność składania przez wierzyciela alimentacyjnego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
tytułowi egzekucyjnemu celem uzyskania tytułu wykonawczego
stwierdzającego należności alimentacyjne. Jest on przepisem szczególnym w stosunku do ogólnego przepisu o art. 782 § 1 zd. 1 KPC
nakładającego obowiązek składania takiego wniosku przez wierzyciela. Chodzi tutaj wyłącznie o tytuły egzekucyjne pochodzące od
sądu, w których sąd stwierdził istnienie obowiązku dłużnika spełnienia świadczeń alimentacyjnych. Tytułami takimi mogą być wyrok, postanowienie wydane w sprawie o alimenty zabezpieczające
takie powództwo na podstawie art. 753 KPC, 7531 § 1 pkt 1 KPC
oraz art. 754 KPC, postanowienie o zabezpieczeniu wykonania
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wydane w
postępowaniu o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa na podstawie art. 445 § 2 KPC oraz art. 445 § KPC w zw. z art.
451 KPC, jak i ugody zawarte przed sądem dotyczące alimentów
oraz rent o charakterze alimentacyjnym19.
Tytułem egzekucyjnym może być także nieprawomocny wyrok zasądzający alimenty, opatrzony rygorem natychmiastowej
wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 KPC. Sąd Najwyższy
stwierdził dopuszczalność prowadzenia takiej egzekucji także wtedy, gdy w sprawie o rozwód nie zostało wydane orzeczenie o zaspokajaniu potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy podkreślił, że dopiero
wydanie przez sąd w sprawie o rozwód orzeczenia w przedmiocie
zaspokajania potrzeb rodziny wstrzymuje z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wy-

19 E. Wengerek., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz, t. II, Wyd. 4,
2009, s. 444; Świeboda Z., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i
egzekucyjne, Komentarz, Wyd. 2001, s. 459; Marciniak A., [w:], Kodeks postępowania
cywilnego, Tom III, Komentarz, pod red. Piaseckiego K., Wyd. 6, Warszawa 2015, art.
1082, Nb 1.
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danych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia
powództwa o rozwód. Wstrzymanie wykonania takiego wyroku
nastąpi z mocy prawa za okres od wytoczenia powództwa także
wtedy, gdy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wykonania
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty zapadnie
w sprawie o separację20.
Tytuł wykonawczy uzyskany przez wierzyciela alimentacyjnego na podstawie art. 1082 KPC stanowi podstawę egzekucji
świadczeń alimentacyjnych. Jednakże mogą pojawiać się problemy
z ustaleniem podmiotu, do którego rąk mają być przekazywane
alimenty ściągnięte przez komornika, w sytuacji gdy stroną czynną
postępowania egzekucyjnego jest małoletni wierzyciel alimentacyjny. Wówczas reprezentuje go w postępowaniu egzekucyjnym jego
przedstawiciel ustawowy, zaś zmiana osoby przedstawiciela ustawowego wierzyciela, bądź też utrata przez nią tego przymiotu może utrudniać sprawny przebieg egzekucji alimentów21.
Sąd Najwyższy przesądził, że wskazanie w tytule egzekucyjnym zasądzającym alimenty przedstawiciela ustawowego wierzyciela, do którego rąk mają być spełniane świadczenia, nie należy do
istotnych elementów tego tytułu. Zdaniem Sądu Najwyższego, o
istocie takiego tytułu decyduje zakres uprawnień wierzyciela i zakres obowiązku dłużnika. Oznaczanie w treści tytułu imiennie
przedstawiciela ustawowego należy uznać za zgodne z prawem i
uzasadnione względami celowości i praktycznej przydatności. Jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru
alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń
alimentacyjnych powinna nastąpić do rąk tej osoby. W razie zaś
zmiany tej osoby, konieczne jest ustalenie podmiotu uprawnionego
do odbioru alimentów w imieniu małoletniego na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. Jako przykład orzeczenia sądu opiekuńczego legitymującego do pobierania świadczeń alimentacyjnych
na rzecz małoletniego wierzyciela alimentacyjnego Sąd Najwyższy
wskazał postanowienie tego sądu pozbawiające władzy rodzicielUchwała SN z 26.4.1977 r., III CZP 24/77, OSNC 1977, Nr 10, poz. 181.
J. Jankowski., Kodeks postępowania cywilnego, Tom II, Komentarz do art. 1082
KPC, Wyd. 2, Warszawa 2015.
20

21
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skiej osobę, która została wymieniona w wyroku zasądzającym
alimenty jako przedstawiciel ustawowy małoletniego i ustanawiające opiekę nad dzieckiem. Gdy zmiana osoby uprawnionej do odbioru świadczeń alimentacyjnych wynika z dojścia do pełnoletniości przez wierzyciela alimentacyjnego, to w takim wypadku Sąd
Najwyższy dopuścił wypłatę świadczeń do rąk wierzyciela, jeżeli
zachowuje on nadal prawo do świadczeń alimentacyjnych, zaś wypadek zmiany osoby uprawnionej do odbioru świadczeń alimentacyjnych nie wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego, lecz jedynie
wykazania takiego uprawnienia komornikowi za pomocą odpowiednich dokumentów stanu cywilnego22.
3. Ograniczenia egzekucji
Art. 1083 KPC
§ 1. Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 KPC podlegają
egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.
§ 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.
§ 3. (uchylony)
Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2 KPC nie podlegają egzekucji sumy
przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele takie jak na przykład stypendia, czy wsparcia, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z
tytułu obowiązku alimentacyjnego. Do tego rodzaju sum zalicza się
subwencje na cele oświatowe, kulturalne i artystyczne oraz wszelkiego rodzaju stypendia na kształcenie tj. stypendia studenckie,
doktorskie i habilitacyjne. Przepis art. 1083 § 1 KPC stanowi uzupełnienie regulacji zawartej w art. 831 § 1 pkt 2 KPC, ponieważ
wskazuje dokładnie, jaki jest zakres wyjątku od reguły niepodlegania analizowanych sum egzekucji w ramach egzekucji świadczeń
alimentacyjnych. W egzekucji świadczeń alimentacyjnych sumy te
podlegają egzekucji do trzech piątych23.
Uchwała SN z 16.4.1977 r., III CZP 14/77, OSNC 1977, Nr 7, poz. 106.
J. Bodio., [w:], Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, pod red. Jakubeckiego A., Warszawa 2008, s. 1303; Romańska M., w:, Alimenty, Komentarz, pod
red. J. Ignaczewskiego., Wyd. C.H. Beck, 2011, art. 1083, uwaga 1.
22

23
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Art. 1083 § 2 KPC wyłącza zastosowanie art. 54 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 ze zm.)
dalej PB. Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 PB, środki pieniężne znajdujące się
na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat
oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych
umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub
administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
w
sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez
Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia
tytułu wykonawczego. W wypadku wyżej wymienionych rachunków
prowadzonych dla kilku osób fizycznych zgromadzone na nich środki
pieniężne są wolne od zajęcia do podanej kwoty niezależnie od liczby
współposiadaczy. Jako rachunki bankowe, o których mowa w art.
1083 § 2 KPC, trzeba rozumieć każdy rodzaj rachunku bankowego24.
4. Wszczęcie egzekucji alimentów z urzędu
Art. 1085 KPC
W sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może
być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który
sprawę rozpoznawał. Żądanie takie kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego.
Ustawodawca, mając na uwadze względy społeczne oraz
przypadki nieporadności osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych przyjął, że w sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu I
instancji, który merytorycznie rozpoznawał sprawę. Wszczęcie takiej egzekucji zależy więc od uznania sądu, ponieważ ma ono charakter fakultatywny25.
Żądanie sądu wszczęcia z urzędu egzekucji świadczeń alimentacyjnych powinno spełniać wymagania szczegółowo unormowane w
art. 797 § 1 KPC. Z przepisu tego wynika obowiązek wskazania w żąM. Uliasz., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Wyd. 2, C.H. Beck,
2008 art. 1083, Nb 2.
25 H. Pietrzkowski.,[w:] Komentarz KPC, pod red. Erecińskiego T., t. 4, 2009, s. 693.
24
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daniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu świadczenia alimentacyjnego, które ma być spełnione, oraz sposobu egzekucji, a ponadto dołączenia do żądania tytułu wykonawczego. Wskazanie sposobu egzekucji ściśle wiąże się z prawidłowym spełnieniem wymagania co do
miejsca złożenia żądania przez sąd. O właściwości organu egzekucyjnego zadecyduje bowiem wybrany przez sąd sposób egzekucji świadczeń pieniężnych, czy to egzekucji z nieruchomości, czy też z pozostałych składników majątku dłużnika26.
Zgodnie z art. 825 KPC organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne w całości lub w części na wniosek wierzyciela.
Jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu,
wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
wymaga zgody sądu, który zażądał przeprowadzenia egzekucji, co
dotyczy w szczególności egzekucji świadczeń alimentacyjnych27.
Przepis ten jednocześnie nakłada na sąd, który złożył żądanie
wszczęcia egzekucji z urzędu, powinność monitorowania dalszego
rozwoju postępowania egzekucyjnego nie wyłączając obowiązku
tego sądu reagowania na dostrzeżone w toku egzekucji uchybienia
stosownie do art. 759 § 2 KPC28.
5. Dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.
Art. 1086 KPC
§ 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz
jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne,
organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu
ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.
§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.
J. Jankowski., Kodeks postępowania cywilnego, Tom II, Komentarz do art. 1085,
Wyd. 2, Warszawa 2015.
27 K. Piasecki., Kodeks postępowania cywilnego, Tom III, Komentarz, Wyd. 6,
Warszawa 2015.
28 M. Romańska., [w:] Alimenty, Komentarz, pod red. J. Ignaczewskiego.,
Wyd. C.H. Beck, 2011, art. 1085, uwaga 6; Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz, t. II, Wyd. 4, 2009, s. 445.
26
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§ 3. (uchylony)
§ 4. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru
Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej.
§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu art. 824 § 1 pkt 4 nie stosuje się.
Przepis art. 1086 KPC zawiera rozwiązania mające zintensyfikować działania komornika zmierzające do uzyskania informacji na
temat majątku i miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
Rozwiązania te wiążą się z określeniem przez ustawodawcę częstotliwości przeprowadzania dochodzenia przez komornika i Policję
poprzez wskazanie, iż dochodzenie to powinno być przeprowadzane w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Przepis ten stanowi jeden z przypadków, w których organ egzekucyjny ma obowiązek podjąć działania określone w art. 761 KPC. Ponadto czynności w ramach tego dochodzenia podejmuje nie tylko komornik,
lecz w razie bezskuteczności działań komornika, czynności tych
dokonują organy policji na wniosek komornika29.
O intensyfikacji działań komornika na podstawie art. 1086
KPC świadczy też ustalenie obowiązku przeprowadzenia dochodzenia przez komornika z urzędu. W ramach dochodzenia na postawie art. 1086 KPC komornik powinien więc podjąć czynności
określone w art. 761 § 1 KPC i art. 2 ust. 5 UKIE, czyli żądać złożenia wyjaśnień od uczestników postępowania jak i pozyskiwać informacje niezbędne do prowadzenie egzekucji od wszelkich innych
podmiotów, a także wymienione w art. 801 KPC, tj. wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień w kwestii posiadanego majątku30.
Należy przy tym zaznaczyć, że obowiązek komornika przeprowadzenia dochodzenia występuje tylko wtedy, gdy zachodzi

29 A. Adamczuk, [w:], Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. II, Warszawa
2011, pod red. Manowskiej M., s.436 i s. 851; D. Zawistowski., [w:], Kodeks postępowania cywilnego, pod red. H. Doleckiego., T. Wiśniewskiego., wyd. 2 lex, s. 149.
30 J. Jankowski., Kodeks postępowania cywilnego, Tom II, Komentarz do art. 1086,
Wyd. 2, Warszawa 2015.
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potrzeba dokonania tych czynności a nie generalnie przy każdym
wszczęciu egzekucji świadczeń alimentacyjnych31.
Komornik powinien wystąpić z wnioskiem do organów policji
o podjęcie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika alimentacyjnego dopiero po stwierdzeniu bezskuteczności własnego dochodzenia. Trzeba przy tym podkreślić,
że wystąpienie do organów policji jest obowiązkiem komornika
sądowego, w sytuacji gdy dochodzenie komornika było bezskuteczne. Wystąpienie to nie jest pozostawione uznaniu komornika32.
Ponadto przepis ten wprowadza obowiązek kontynuowania
egzekucji przez komornika pomimo jej bezskuteczności i pomimo
bezczynności wierzyciela. Art. 1086 § 5 KPC nawiązuje do treści
przepisu art. 824 § 1 pkt 3 KPC, który przewiduje obligatoryjne
umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, poprzez wyłączenie jego zastosowania w egzekucji
świadczeń alimentacyjnych. Ponadto w art. 1086§ 5 zd. 2 KPC wyłączono przy egzekucji alimentów możliwość zastosowania art. 823
KPC, według którego postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie
zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. W ramach nowelizacji KPC na mocy UZKPC z 10 lipca 2015 r. zmieniono przepis § 5 art.
1086 KPC przez wyłączenie stosowania w tej egzekucji art. 824 § 1
pkt 4 KPC, zamiast art. 823 KPC. Wiąże się to z usunięciem przez
ustawodawcę instytucji umorzenia postępowania egzekucyjnego z
mocy prawa przewidzianej w uchylonym tą samą nowelizacją
przepisie art. 823 KPC. W miejsce tej instytucji wprowadzono umorzenie postępowania z urzędu, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu
miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępo-

31 H. Pietrzkowski., [w:], Komentarz KPC, pod red. T. Erecińskiego., t. 4, 2009,
art. 1086, uwaga 1.
32 J. Bodio., [w:], Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego., Warszawa 2008, s. 1328.
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wania. Zmieniona regulacja znajduje zastosowanie w egzekucji
wszczętej po wejściu w życie tej nowelizacji33.
Art. 1086 § 4 KPC przewiduje kolejny przywilej wprowadzony
w interesie wierzyciela alimentacyjnego, polegający na obowiązku
komornika złożenia z urzędu wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników
niewypłacalnych, jeżeli powstała zaległość co do świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Egzekucja z wynagrodzenia od osób bliskich.
Art. 1087 KPC
Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń
alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła
dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność do dłużnika nadająca
się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.
Zastosowanie tego przepisu jest utrudnione, gdyż pojęcie
osoby bliskiej nie zostało zdefiniowane, choć wskazuje się, że powinno być ono ujmowane szeroko, w celu ochrony wierzycieli, egzekwujących świadczenia alimentacyjne34.
W związku z tym w doktrynie autorzy odwołują się do przepisów KPC oraz innych ustaw, na podstawie których można ustalić
definicję osoby bliskiej . Wśród tych przepisów wymienia się art.
261 KPC przyznający wskazanym w nim osobom prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka, art. 115 § 11 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.) zawierający definicję osoby najbliższej czy też art. 48 § 1 pkt 2 i 3 KPC
wskazujący krąg osób wyłączonych z mocy ustawy od orzekania w
postępowaniu cywilnym35.

Jankowski., j.w.
H. Pietrzkowski, [w:], Komentarz KPC, pod red. T. Erecińskiego., t. 3, 2009, s 695.
35 E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz, t. II,
Wyd. 4, 2009, s. 447; W. Siedlecki, [w:], Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Warszawa 1969, pod red. Resicha Z., Siedleckiego W., s. 1393; M. Romańska., [w:],
33
34
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W razie zgłoszenia przez pracodawcę dłużnika w toku egzekucji, w oświadczeniu składanym komornikowi na podstawie art.
882 KPC, jednego z zarzutów wyłączonych powyższym przepisem
art. 1087 KPC, komornik powinien pouczyć pracodawcę, iż w razie
niezastosowania się do obowiązku wynikającego z zajęcia wynagrodzenia za pracę wierzyciel może wytoczyć przeciwko niemu
powództwo na podstawie art. 887 § 2 KPC o wynagrodzenie przypadające dłużnikowi od pracodawcy, a także domagać się odszkodowania na podstawie art. 886 § 3 KPC. Jeżeli pracodawca podnosi
zarzut pracy bez wynagrodzenia lub też z wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, obowiązkiem komornika jest ustalenie wysokości przeciętnego wynagrodzenia i zawiadomienie pracodawcy
o wyniku tego ustalenia36.
Zgłoszenie przez pracodawcę niedopuszczalnych zarzutów,
określonych w art. 1087 KPC, w toku procesu wytoczonego na podstawie art. 887 § 2 KPC, powinno doprowadzić do ich pominięcia
przez sąd i zasądzenia od pracodawcy należnego wynagrodzenia,
którym w razie zgłoszenia przez pracodawcę zarzutu pracy dłużnika
bez wynagrodzenia lub z niższym wynagrodzeniem od przeciętnego,
będzie przeciętne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w podobnych warunkach, przy uwzględnieniu charakteru pracy, wykonywanej funkcji, przygotowania zawodowego i stażu pracy37. O możliwości wytoczenia takiego powództwa komornik powinien pouczyć
wierzyciela alimentacyjnego bądź jego przedstawiciela, działającego
w sprawie bez pełnomocnika profesjonalnego38.
Według Sądu Najwyższego przepis art. 1087 KPC ma zastosowanie tylko w egzekucji z wynagrodzenia za pracę prowadzonej
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Nie ma natomiast za-

Alimenty, Komentarz, pod red. J. Ignaczewskiego., Wyd. C.H. Beck, 2011, art.
1087, uwaga 2.
36 J. Jankowski., Kodeks postępowania cywilnego, Tom II, Komentarz do art. 1087,
Wyd. 2, Warszawa 2015.
37 Tamże.
38 E. Wengerek., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz, t. II,
Wyd. 4, 2009, s. 448; Romańska M., [w:], Alimenty, Komentarz, pod red. J. Ignaczewskiego., Wyd. C.H. Beck, 2011, art. 1087, uwaga 3 i 4.
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stosowania w innych sposobach egzekucji takich jak na przykład w
egzekucji z ruchomości39.
7. Odesłanie do przepisów tytułu drugiego KPC
Art. 1088 KPC
Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się również
przepisy tytułu drugiego.
Przez przepisy tytułu II rozumieć należy przepisy tytułu II
księgi trzeciej KPC, czyli art. 844–1044 KPC o egzekucji świadczeń
pieniężnych. Odesłanie to jest szczególnie istotne w odniesieniu do
tych przepisów tytułu II, które przewidują pewne przywileje wierzycielom alimentacyjnym, niezależnie od przywilejów wymienionych w przepisach art. 1081–1089 KPC o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Dotyczy to w szczególności przepisów o podziale
sumy uzyskanej z egzekucji, które przyznają należnościom alimentacyjnym pierwszeństwo zaspokojenia, zaraz po zaspokojeniu kosztów egzekucji, a przed innymi należnościami zgodnie z art. 1025 § 1
pkt 2 KPC, oraz przepisu art. 845 § 2a KPC, według którego w
przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może
zająć także nieruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi
ona dowód, że ruchomości są jej własnością40.
Streszczenie
Obowiązek alimentacyjny spełnia bardzo ważną funkcję społeczną
polegającą na zapewnieniu osobom potrzebującym środków egzystencji,
a w odniesieniu do małoletnich również środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, wynika zatem z pokrewieństwa, a także z więzów prawnych, z którymi
ustawodawca wiąże jego istnienie takich jak przysposobienie. W moim
artykule opisałem zawarte w KPC reguły stanowiące przywileje wierzycieli alimentacyjnych w procesie egzekucji alimentów. Przywilejami takimi są w szczególności: właściwość komornika, nadawanie klauzuli wykonalności z urzędu przez sąd, brak ograniczeń w ściągalności alimentów
z rachunków bankowych, możliwość wszczęcia egzekucji alimentów z
39
40
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Orzeczenie SN z 7.2.1952 r., C 1885/51, PiP 1952, Nr 8–9.
Piasecki., j.w.

urzędu przez sąd, ustalanie zarobków i majątku dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania, a także możliwość egzekucji z wynagrodzenia od osób
bliskich.
Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, alimenty, wierzyciel, dłużnik.
Summary
Enforcement proceedings in matters relating to maintenance pursuant to
Code of Civil Procedure
Maintenance obligations meets a very important social function of
providing those in need of means of subsistence, and in relation to minors
also of education. The obligation to pay maintenance charges relatives in
direct line and siblings, therefore stems from the relationship, and also
from the bonds of legal persons with which the legislator involves its
existence, such as adoption. In my article I described contained in the
Code of Civil Procedure rules that constitute the privileges of
maintenance creditors in the process of enforcement of child support.
Privileges such are in particular: property enforcement officer, giving the
enforcement clause from office by the court, the lack of restrictions on the
collection of maintenance of bank accounts, the ability to initiate the
execution of maintenance from office by the court, setting the earnings
and assets of the debtor and his place of residence, as well as the
possibility of execution of remuneration from persons close.
Keywords: civil proceedings, enforcement proceedings, providing
maintenance, creditor, debtor.
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Szymański Andrzej

Praca kuratora w dozorze ze sprawcą przemocy domowej
Wstęp
Jednym z bardziej wstydliwych i dramatycznych problemów
XXI w. jest zjawisko przemocy domowej. Co roku dotyka ona milionów ludzi na całym świcie1, unieszczęśliwiając ich i rujnując zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Biorąc za
punkt odniesienia jurystyczny aspekt omawianego zagadnienia, na
gruncie prawa polskiego do niedawna przemoc w rodzinie była
powszechnie utożsamiana głownie z zapisem wynikającym z art.
207 k.k.2 Zgodnie z zawartą tam dyspozycją, o przemocy domowej
mówi się, jako o „znęcaniu fizycznym lub psychicznym nad osobą
najbliższą3 lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub
osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny”.
Dodać wypada, że przywołany przepis (art. 207 k.k.) został
umieszczony w rozdziale XXVI kodeksu karnego zatytułowanym
„Przestępstwa przeciw rodzinie i opiece”. Lokalizacja ta wskazuje, iż
jest to czyn zabroniony, o co najmniej podwójnym przedmiocie
E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański, Przemoc domowa - procedura interwencji policyjnej, „Policja” 1/2002, s.21.
2 Za dopuszczenie się czynu z art. 207 §1 k.k. sprawcy grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 207k.k., w kwalifikowanych swoich postaciach, przewiduje zwiększoną odpowiedzialność od roku do lat 10 dla sprawcy,
który znęca się nad członkami rodziny ze szczególnym okrucieństwem jak również
zaostrza sankcję karną od lat 2 do 12 dla tych oprawców, którzy swoim postępowaniem, spowodowali targniecie się pokrzywdzonego na własne życie.
3 Ponieważ art.207 mówi o znęcaniu się nad osobą najbliższą warto wiedzieć,
kogo za taką jednostkę można uznać. Kwestię tę reguluje art. 115§11 kodeksu
karnego: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny
(dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostająca w stosunku przysposobienia (przysposobiony i przysposabiający)
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (partner w
związku nieformalnym).
1
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ochrony. W pierwszej kolejności priorytetowo chronionym tu dobrem ustawodawca uczynił rodzinę i jej prawidłowe funkcjonowanie. Drugim zaś przedmiotem zabezpieczenia i troski – w zależności od tego, jaką formę i natężenie przybrało znęcanie – jest życie,
zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, cześć oraz godność człowieka4. W prawnej perspektywie, na uwagę zasługuje również zdefiniowanie przemocy domowej w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, która to patologię tą określa, jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub
dobra osobiste członków rodziny (osób najbliższych), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w
tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u
osób dotkniętych przemocą”5.
Definicja ta wydaje się być istotna w szczególności dla osób i
instytucji zajmujących się działaniami interwencyjnymi, profilaktycznymi czy też niesieniem bezpośredniej pomocy ofiarom przemocy domowej. Stanowi ona dla poszczególnych agend pomocowych nie tylko teoretyczny punkt odniesienia do postawienia diagnozy problemu, ale decyduje o zaniechaniu bądź podjęciu dalszych przewidzianych na tę okoliczność zadań, zarówno w wymiarze prawno karnym jak i społeczno zabezpieczającym6.
Każdy rodzaj przemocy w rodzinie może przybierać formę
aktywną lub pasywną (patrz rysunek 1). Aktywna przemoc obejmuje akty nadużyć (abuse) fizycznych, psychologicznych lub seksualnych, w których złość jest bezpośrednio kierowa na ofiarę7. Pasywna przemoc wyraża się zaniedbaniem (neglect) i cechuje się bra-

K. Buchała, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Kraków 1999, s. 611.
Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 wraz z
póź. zm.).
6 Sąd karny nie ustala czy zostały przez sprawce spełnione warunki właściwe
dla definicji przemocy w rodzinie. Postępowanie karne ogranicza się, bowiem
jedynie do ustalenia wypełnienia znamion danego przestępstwa, a to nie jest
tożsame z definicją przemocy w rodzinie.
7 J. Mazur, Przemoc w rodzinie, Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 38-39.
4

5
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kiem należytego zainteresowania losem słabo zaradnego życiowo
członka rodziny.
Rysunek 1 - Dwuczynnikowa klasyfikacja przemocy w rodzinie
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Nadużycia emocjonalne.
Pozbawienie środków material-

Nieokazywanie uczuć.
Lekceważenie emocjonalne.
Lekceważenie potrzeb material-

F
O
R
M
A
P
A
S
Y
W
N
A

PRZEMOC SEKSUALNA
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Gwałt.

Brak należytej opieki.
Prostytucja.

Źródło: Opracowanie własne za: K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, s. 25.

W literaturze można również spotkać podział przemocy domowej na przemoc gorącą i chłodną czy też ze względu na rodzaj
czynów sprawcy mającą charakter czynny (np. bezpośrednie bicie)
bądź bierny (np. izolowanie, pozbawianie przedmiotów niezbędnych do życia). Mówi się też o przemocy bezpośredniej (osoba sama doznaje przemocy czynnej lub biernej) i pośredniej (osoba widzi krzywdę innych i konsekwencje ponoszone przez te ofiary). Z
ostatnim rozróżnieniem wyszczególnionych form przemocy mamy
do czynienie, gdy za kryterium podziału przyjmie się formę oddziaływania na osobę krzywdzoną8. Jak zatem widać, przemoc
domowa prezentuje heterogeniczne swoje oblicze i odnosi się do
różnych rodzajów złego traktowania i krzywdzenia bliźniego, a
jednocześnie każda jej postać odznacza się czymś innym od pozo-

A. Widera-Wysoczańska, Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie, Warszawa 2010, s.28.
8
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stałych mając właściwe sobie cechy oscylujące wokół typu zachowania sprawcy, jego intencji i wywołanych skutków.
1. Zakres i rozmiary przemocy domowej
Przy obecnych możliwościach i sposobach dokonywania pomiaru, o przemocy domowej możemy mówić bardziej w aspekcie
szacunkowym niż pełnego dookreślania istniejących jej ram. I chociaż trudno podać precyzyjną skalę tej patologii, to w pewnym
przybliżeniu można ocenić jej częstość i występowanie za pomocą
danych pochodzących z różnorodnych źródeł o charakterze naukowym i paranaukowym. Ważną rolę odgrywają w tym względzie statystki kryminalne. Ich pożytecznym dopełnieniem są sprawozdania i raporty tworzone przez naukowców, instytucje oraz
organizacje zajmujące się ofiarami i sprawcami przemocy czy
wreszcie ogólnopolskie sondaże realizowane przez ośrodki badań
społecznych na reprezentatywnej grupie Polaków.
Z prowadzonych ostatnio badań społecznych na ten temat
przez TNS OBOP9, CBOS10 i Millward Brown11 wynika, że problem
ten dotyczy znacznej części polskich rodzin a niektórzy eksperci
szacują, że zjawisko to obejmuje, co drugie gospodarstwo domowe,
z czego w 47% z nich pozostaje nieujawnione. Większość dorosłych
osób (68%) przyznaje, że w ich domach zdarzają się różnego rodzaju konflikty, sprzeczki lub awantury. Ogólnie ponad dwie piąte
(42%) Polaków zamieszkuje lub zamieszkiwało w gospodarstwie
domowym, w którym dochodziło do przemocy (byli ofiarą przemocy, jej sprawcą lub świadkiem stosowania jej wobec innego
członka rodziny). Prawie dwie trzecie (64%) osób deklaruje, iż zna
w swoim sąsiedztwie takie rodziny, o których słyszeli lub wiedzą,
iż dochodzi w nich do różnych form przemocy głównie psychicznej
TNS OBOP, Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie,
Warszawa 2007.
10 CBOS: Przemoc i konflikty w domu. BS/35/2009. Warszaw 2009; CBOS: Przemoc i konflikty w domu. BS/82/2012. Warszaw 2012.
11 Millward Brown, Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie. Raport badania eksperckiego IDEABLOG zrealizowanego na zamówienie ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
9
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i fizycznej. Kiedykolwiek jakiejkolwiek formy przemocy od członka
rodziny doznał, co trzeci Polak lub Polka (36%). Nieco mniej, bo
30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast,
co dziewiąty (11%) wielokrotnie był ofiarą agresywnego zachowania ze strony osoby mu najbliższej. Najczęściej doznawaną formą
przemocy domowej jest przemoc psychiczna, której ofiarą pada 1/3
naszych obywateli. Blisko jedna piąta badanych żyjących w stałym
związku (18%) przyznała, że zdarzyły im się sytuacje, kiedy
współmałżonek używał wobec nich wyzwisk i obelg, co dziesiąty
(10%) doświadczył poniżania i kpin, a co dwunasty (8%) uskarżał
się, że współmałżonek ograniczał jego kontakty z rodziną i znajomym. Plagą polskich rodzin jest również przemoc fizyczna, która
dotyczy 17% domostw. Ośmiu na stu Polaków (8%) przyznaje, że
zdarzyło im się paść ofiarą przemocy ekonomicznej, zaś 3% deklaruje bycie ofiarą przemocy seksualnej. Z zebranych danych przez
TNS OBOP wynika również, że wśród ogółu ofiar przemocy ponad
połowa doznała cyklicznie jednej jej formy (54%), co trzecia (31%)
dwóch form, 11% trzech form, natomiast trzy na sto (3%) były ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i seksualnej.
Opierając się na samych wynikach pochodzących z pracowni
sondażowych można z całą pewnością stwierdzić, że omawiane
zjawisko dotyczy wielu gospodarstw domowych. Co gorsza pomimo uruchomienia licznych kampanii przeciwko przemocy domowej ciągle wśród naszych rodaków pokutuje częste przekonanie, że jej ofiary akceptują swoją sytuację oraz, że niejednokrotnie
same są odpowiedzialne za doznawaną krzywdę, która jest skutkiem ich prowokującej postawy wobec sprawcy12. Równie dobitnie
na istnienie przemocy domowej wskazują policyjne rejestry.

12 W 2015 r. 14% Polaków zadeklarowało, że w przeciągu ostatniego roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Tylko dwie na pięć osób postanowiło zgłosić
ją odpowiednim instytucjom wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie
MSWiA. https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/ (data dostępu 04.05.2016r.).

388

Tabela 1- Działania podjęte przez Policję w procedurze Niebieskie Karty
2012
51292

2013
61047

2014
77808

Liczba wypełnionych formularzy NK
NK wszczynające procedurę
44146
50934
63467
Dotyczące kolejnych przy7146
10113
14341
padków stosowania przemocy w trakcie trwania procedury
Źródło:
Opracowanie
własne
na
http://statystyka.policja.pl/ (data dostępu 04.05.2016r.)

2015
75495
61133
14362

podstawie

W kwestii prowadzonych interwencji kwalifikowanych w
zgłoszeniu, jako „domowe”, na przestrzeni ostatnich lat Policja odnotowuje tysiące tego rodzaju zdarzeń. Część z tych interwencji
przez prowadzących czynności zaliczana zostaje do zajść związanych z przemocą w rodzinie (od 12 do 15%)13. Skutkuje to wypełnianiem specjalistycznych formularzy w trybie ustanowionej procedury „Niebieskie Karty”14 (NK) (patrz tabela 1).

W następstwie prowadzonych interwencji w 2015 r. Policja zatrzymała 15
tys. 540 osób w związku z przemocą w rodzinie. Rok wcześniej były to 13 tys.
922 osoby. Z kolei do prokuratur w zeszłym roku wpłynęły 42 tys. 903 sprawy
dotyczące przemocy w rodzinie, wszczęto w nich 30,5 tys. śledztw. Prokuratorzy
skierowali 1 tys. 479 wniosków o zastosowanie aresztu wobec sprawców; 1 tys.
398 spośród tych wniosków zostało uwzględnionych przez sądy.
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ms-blisko-12-tys-skazanych-za-przemocw-rodzinie-w-2015-r (data dostępu 04.05.2016r.)
14 Od dnia wejścia nowelizacji ustawy w 2010r. (Dz.U.2010.125.842). podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa
się z wykorzystaniem procedury „Niebieskie Karty”. Od 18 października 2011
obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w
sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta” (Dz. U. z 2011 nr 209, poz. 1245). Delegację do tego aktu prawnego dał
zapis art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). Do tego momentu sposób realizacji procedury był uregulowany w różnych aktach prawnych
właściwych dla resortów odpowiedzialnych za realizację działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13
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Z policyjnych zestawień wynika także, że w następstwie procedury NK, Policja, co roku wszczyna blisko 30 tysięcy spraw kwalifikowanych z art. 207k.k. Równocześnie liczba postępowań przygotowawczych, w których potwierdza się faktyczne zaistnienie
przestępstwa, od dość dawna utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi w przybliżeniu od dwudziestu kilku do siedemnastu
tysięcy15 (szczegółowy rozkład zmiennej postępowań przygotowawczych patrz tabela 2).
Tabela 2 - Liczba postępowań z art. 207 k.k. prowadzonych
przez Policję w latach 2009-2014
Rok

liczba postępowań
wszczętych

liczba przestępstw
stwierdzonych

2014

30901

17523

2013

29879

17513

2012

29193

17785

2011

29958

18832

2010

30534

18759

2009

33267

20505

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
http://statystyka.policja.pl/ (data dostępu 04.05.2016r.)

Podkreślić należy, że przestępstwo znęcania się, mimo ścigania z urzędu,
jest z reguły trudne w prowadzeniu. W praktyce wstępna kwalifikacja, której
dokonuje interwent, w dużej mierze zależy od dowodów, które przedstawia
ofiara przemocy. Pokrzywdzony najczęściej sam nie wie, o czym dokładnie i
kiedy ma Policji opowiedzieć. Nie wie również, co może stanowić dowód w
sprawie Niejednokrotnie zdarza się przy tym, że same ofiary, korzystając z przysługujących im praw, jako osobie najbliższej dla sprawcy, w toku toczonego postępowania odmawiają współpracy z organami ścigania.
15
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2. Ofiary i sprawcy przemocy domowej
Patrząc na przemoc domową w perspektywie istniejącego
układu sprawca – ofiara należy podkreślić, że może ona występować w różnych swoich konfiguracjach. K. Browne i M. Herbert16
uważają, że analiza tego problemu pozwala na wyodrębnienie:
• dwóch typów przemocy, której sprawcami są dorośli (przemoc wobec współpartnera, przemoc wobec dziecka);
• dwóch typów przemocy, której sprawcami są dzieci (przemoc wobec rodziców, przemoc wobec rodzeństwa);
• jeden typ, w którym sprawcami mogą być i dorośli i dzieci
(przemoc wobec osób w podeszłym wieku).
Niezależnie od typu konfiguracji, w której dochodzi do przemocy posiada ona niezwykłą moc wywierania destruktywnego wpływu
na rodzinę, na zachodzące w niej procesy i relacje. Konsekwencją nasilania się przemocy domowej jest stopniowy wzrost liczby osób dotkniętych negatywnym oddziaływaniem tego zjawiska.
W najogólniejszym ujęciu osobą doświadczającą przemocy
domowej może być każdy. Nie ma tu znaczenia płeć, wiek, rasa,
wyznanie, stan zdrowia, inteligencja czy dojrzałość emocjonalna.
Ofiarami są ludzie biedni i bogaci, osoby bez wykształcenia i profesorowie, jednostki niepełnosprawne jak i te cieszące się pełnią
zdrowia. W tym istniejącym konglomeracie ofiar, ze względu na
występującą częstotliwość i swoją podatność zwracają na siebie
szczególną uwagę kobiety.
Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia przemoc wobec kobiet stanowi globalny problem zdrowotny i przyjmuje skalę epidemii. Z danych ONZ wynika, że ponad 600 milionów kobiet żyje
w krajach, w których przemoc w rodzinie nie jest uważana za przestępstwo. Jednocześnie najwyższe wskaźniki przemocy w rodzinie
notuje się w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji PołudniowoWschodniej, gdzie 37% kobiet w którymś momencie swojego życia
doświadczyło przemocy ze strony partnera. W krajach Ameryki
Łacińskiej i Południowej wskaźnik ten wynosi 30%, a w Ameryce

16

K. Browne, M. Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, s.22.
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Północnej w Europie i Azji sięga 25%17. Nie lepiej sytuacja przedstawia się na starym kontynencie. Badania na poziomie europejskim pokazują, że około 14% wszystkich kobiet po 16 roku życia
doświadczyło przemocy domowej, pozostając w związku ze
sprawcą. Jednocześnie wiele z nich cierpi z powodu doznawanej
przemocy fizycznej i seksualnej ze strony byłych partnerów, nawet
po rozpadzie związku18. W przypadku Polski z przeprowadzonych
diagnoz na temat zjawiska przemocy domowej wynika, iż wśród
ogółu jej ofiar ¾ stanowią właśnie kobiety. Nie inaczej sytuacja
przedstawia się w rejestrach policyjnych (patrz tabela 3). Dowodzą
one, że każdego roku procentowy udział kobiet w liczbie osób pokrzywdzonych tego typu zachowaniem waha się od 65% (2012r.) aż
do 71% (2015r.).
Tabela 3 - Procedura Niebieskie Karty – sprawcy i ich ofiary
Kategoria

2012

Rok
2013
2014

Odnotowana liczba ofiar prze76993
86797
mocy
Liczba ofiar - kobiet
50241
58310
Liczba ofiar - mężczyzn
7580
9233
Liczba ofiar - małoletnich
19172
19254
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
http://statystyka.policja.pl/ (data dostępu 04.05.2016r.)

2015

105332

97501

72786
11491
21055

69376
10733
17392

W bezpośrednim związku z liczbą odnotowanych przypadków przemocy domowej pozostaje liczba sprawców znęcania się
nad członkami swojej rodziny, bądź zaniedbujących osoby im najbliższe (patrz tabela 4).

17 http://www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/to_end.php (data dostępu 04.05.2015r.)
18
http://amnesty.org.pl/uploads/media/przemoc_wobec_kobiet_fin.pdf
(data dostępu 04.05.2015r.)
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Tabela 4 - Procedura Niebieskie Karty – sprawcy i ich ofiary
Rok
Kategoria
2012
2013
Odnotowana liczba osób po- 51531
61450
dejrzewanych o przemoc
Liczba sprawców – kobiet
3522
4440
Liczba sprawców – mężczyzn
47728
56755
Liczba sprawców – nieletnich
281
255
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
http://statystyka.policja.pl/ (data dostępu 04.05.2016r.)

2014
78489

2015
76034

5301
72791
397

5244
70484
306

Sprawcami przemocy są przede wszystkim mężczyźni (typologia sprawców patrz tabela 5). Na podstawie prezentowanego
przez nich zachowania można podzielić ich na sprawców: pasywnych, intencjonalnych zależnych oraz nałogowych.19 Najlepiej rozpoznaną grupę stanowią sprawcy intencjonalni. Charakteryzuje ich
chęć celowego, rozmyślnego krzywdzenia ofiary. Sprawcy ci wobec
najbliższych im osób zazwyczaj stosują przemoc fizyczną. Zwykle
poprzez takie postępowanie chcą manifestować swoją dominację,
wyładować frustrację czy odreagować własne niepowodzenia. Są
znani w środowisku, jako domowi bokserzy a ich awantury na ogół
kończą się interwencjami i wszczęciem procedury Niebieskich
Kart. Ich przeciwieństwem są sprawcy pasywni. Unikają oni rozgłosu i starają się w swoim otoczeniu uchodzić za przykładnych
mężów i ojców. Z reguły używają form zakamuflowanej przemoc
(np. stosują izolację, wywołują lęk depresję), tak, aby dla instytucji
pomocowych i organów ścigania nie zostawiła ona widocznych
śladów. Ewentualnie nagłośnione incydenty za wszelką cenę dezawuują a w kontakcie zewnętrznym traktują całą sytuację, jako
nieporozumienie. Sprawcy zależni to kategoria domowych oprawców, którzy stosują przemoc, aby rekompensować sobie własne
kompleksy, uczucie bycia gorszym i uzależnienie ekonomiczne od
swoich partnerek. Natomiast sprawcy nałogowi to grupa, która
stosuje przemoc pod wpływem różnorodnych środków uzależniaZaproponowany podział jest wynikiem doświadczeń autora wyniesionych
z długoletniej pracy, jako policjanta pionu prewencji oraz społecznego kuratora
sądowego.
19
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jących będących źródłem ich agresji. Jednocześnie z pragmatyki
służbowej organów bezpieczeństwa i porządku publicznego wynika, iż agresorami są głównie mężowie i konkubenci, rzadziej ojcowie bądź bracia20.
Tabela 5 - Męskie typy sprawców przemocy w rodzinie
Według D. Duttona wyróżnić można trzy typy sprawców przemocy domowej tj. sprawców psychopatycznych, opanowanych agresorów i
sprawców cyklicznych.
• Około 40% sprawców przemocy domowej to sprawcy psychopatyczni,
którzy charakteryzują się brakiem sumienia, poczucia winy, zdolności do
wyobrażania sobie strachu lub bólu drugiej osoby, niechęcią do refleksji
nad problemami z przeszłości. Są to osoby, które stosują przemoc zarówno wobec partnerów, jak i innych ludzi.
• Super opanowani agresorzy - około 30% wszystkich sprawców. Są to
sprawcy mało widoczni dla szerszego otoczenia, zdystansowani wobec własnych uczuć. Dutton wyodrębnia tu podtypy: aktywny, którego charakteryzują takie cechy, jak: dominujący, skrupulatny, perfekcjonista, sztywny w
swoich zachowaniach; bierny - dystansujący się, izolujący żonę od różnych
dóbr (np. skąpi pieniędzy, ogranicza korzystanie z telefonu).
• Sprawcy cykliczni/labilni emocjonalnie. Doświadczają oni szerokiej
gamy uczuć, obejmującej też wściekłość i zazdrość. Źle odczytują intencje
partnerek i obwiniają je, czynią je odpowiedzialnymi za własne uczucia
zniechęcenia, stawiają im niemożliwe do spełnienia żądania i karzą je za
to, że nie potrafią tym żądaniom sprostać. Popadają w cykliczne, zmieniające się nastroje.
Holtzworth-Munroe i Stuart z kolei wyodrębnili sprawców: wyłącznie
rodzinnych, dysforycznych (lękowych) /borderline oraz ogólnie gwałtownych/antyspołecznych.
• Cechy charakterystyczne sprawców maltretowania wyłącznie w obrębie rodziny (według autorów stanowią 52% wszystkich sprawców przemocy w rodzinie) obejmują: wysoki stopień zależności, impulsywność,
słabe umiejętności komunikowania się oraz doświadczenie przemocy w
rodzinie pochodzenia.
• Typ dysforyczny/borderline ma za sobą historię odtrącenia przez ro-

A. Szymański, Polityka społeczna w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
ofiar przemocy w rodzinie, [w:] Meandry wykluczenia społecznego, red. J. Nowak,
Warszawa 2008, s. 137.
20
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dziców i bycia maltretowanym, jako dziecko, popełniał wykroczenia, ma
słabe umiejętności komunikowania się i współżycia społecznego, wyobraża sobie przemoc, jako rozwiązanie problemów, panicznie boi się
porzucenia i nie odczuwa wyrzutów sumienia.
• Typ gwałtowny/antyspołeczny ma wszystkie wymienione wyżej cechy, ale znacznie bardziej nasilone. Tacy ludzie są skrajnie agresywni,
impulsywni i uważają przemoc za stosowną reakcję na każdą prowokację
zarówno w domu, jak i poza nim.
Źródło: Opracowanie za: E. Chmurska, Sprawcy przemocy wobec bliskich, „Niebieska Linia” 2/2009

Dokonując analizy dostępnych statystyk można powiedzieć, że
oprócz przemocy domowej stosowanej wobec kobiet powszechną
formą przemocy jest stosowanie przez dorosłych siły fizycznej wobec
dzieci. Taką formę przemocy niektórzy teoretycy rozważają, jako sposób sprawowania władzy i kontroli przez jednego członka rodziny
nad pozostałymi. Nie dziwi, więc fakt, że dopiero w 1961 roku odbyło
się pierwsze na skalę światową spotkanie poświęcone zagadnieniu
przemocy wobec dzieci, którego efektem było uznanie „bicia dzieci”
za problem medyczny i społeczny. Od tego też momentu nastąpił dynamiczny rozwój badań poświęconych zagadnieniu „krzywdzenia
dzieci”. Ewaluowało również samo postrzeganie zjawiska w efekcie,
czego współczesna medycyna „znęcanie się nad dzieckiem i inne złe
obchodzenie się” uznaje, za odrębną jednostkę chorobową – nr E-967.
Krzywdzenie dzieci przez dorosłych sprawców przemocy
można, podzielić na cztery kategorie działań21:
• celowe wyrządzanie im krzywdy fizycznej, traktowane, jako
sposób krzywdzenia ofiary i kontrolowania jej (np. ukrywanie i
izolowanie dziecka, grożenie, że wyrządzi się mu krzywdę, by
wymusić posłuszeństwo ofiary);
• mimowolne wyrządzanie im krzywdy fizycznej w czasie
ataku na partnerkę, kiedy dziecko przypadkowo podejdzie pod
rękę lub kiedy próbuje interweniować (np. matka z dzieckiem na

http://poradnictwo.pl/dzieci-jako-ofiary-przemocy-domowej-wsroddoroslych/ (data dostępu 15.06.2015r.)
21
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rękach zostaje popchnięta; dziecko doznaje obrażeń, kiedy próbuje
powstrzymać atak sprawcy);
• stwarzanie środowiska, w którym dzieci są świadkami
przemocy lub jej skutków;
• wykorzystywanie dzieci, by kontrolować maltretowaną
partnerkę, podczas trwania związku albo po separacji, bez względów na krzywdę wyrządzaną dzieciom.
Przyjmuje się, że istnieją cztery podstawowe typy stosowania
przemocy wobec dzieci (patrz rysunek 2). W literaturze wyodrębnia się też i inne mniej charakterystyczne jej formy, takie jak: przemoc pośrednią, syndrom Münchausena, przemoc ekonomiczną,
nadopiekuńczość, nadmierną kontrolę. Za A. Nowak i E. Jarosz22
podkreślić należy, iż zakres zachowań uznawanych za krzywdzenie dziecka (za przemoc wobec niego), nie jest zamknięty. Uznaje
się bowiem, iż pełna gama wszelkich form przemocy jest obecnie
dopiero odkrywana, w miarę jak pozyskuje się nowe dowody
szkód, jakie są dzieciom wyrządzane przez dorosłych poprzez różne ich zachowania lub zaniedbania. Przejawami krzywdzenia dzieci, z którymi spotyka się największa cześć profesjonalistów pracujących z dziećmi jest zaniedbywanie dzieci (doświadczenie 65,5%
badanych oraz emocjonalne krzywdzenie dzieci (60%). 17% specjalistów mówi, że w swojej praktyce zdiagnozowało również przypadki seksualnego wykorzystywania23 „małych” ofiar przemocy
domowej24.

E. Jarosz, A. Nowak, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie, Warszawa 2012, s. 19.
Z materiałów biura kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”
http://www.przemoc.com.pl/postawy.html (data dostępu 15.06.2015r.).
24 Wykorzystanie seksualne – (czynność seksualna) to na ruszenie sfery seksualnej dziecka, które polegać może na: dotykaniu ciała dziecka, w szczególności
narządów płciowych i innych intymnych części ciała, wkładaniu przedmiotów
lub części ciała do ust, pochwy lub odbytu dziecka, doprowadzeniu dziecka do
dotykania intymnych części ciała lub narządów płciowych innej osoby.
22

23
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Rysunek 2 - Formy przemocy wobec dziecka w rodzinie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, J. Brągiel, Zagadnienie
przemocy wobec dziecka w rodzinie, [w:] Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J.
Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2006, s. 286

Przemoc domowa może wyrządzić dziecku wiele szkód
(patrz rysunek 3). Ich następstwem mogą być choroby, niesprawność, podejmowanie zachowań ryzykownych, zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.
Rysunek 3 - Piramida szkód stosowanej przemocy wobec
dzieci

Źródło: Opracowanie własne

397

3. Kuratorzy sądowi wobec przemocy
W roku 2015 za przemoc wobec osoby najbliższej Sądy Rejonowe skazały 11 tys. 935 osób. Spośród osób skazanych, wobec 77%
z nich (9 tys. 217) kary więzienia zostały warunkowo zawieszone,
14% sprawców (1 tys. 656) usłyszało wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności, wobec 7% wymierzono kary ograniczenia
wolności, natomiast wobec 2% kary grzywny25. Znaczna część skazanych, którym kary zawieszono warunkowo, objętych zostało dozorem kuratorskim26. Fakt ten przesądza niejako o tym, że kuratorzy stanowią ważny komponent lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ustawodawca, porządkując podział kuratorów na zawodowych
i społecznych27, wskazał, że kuratorzy, wykonujący orzeczenia w
sprawach karnych, są „kuratorami dla dorosłych”, a wykonujący
orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, są „kuratorami rodzinnymi”28. Mieszany zawodowo-społeczny charakter kurateli sądowej29, stanowi bazowy szkielet organizacyjny systemu probacji nad
osobami objętymi dozorem lub nadzorem kuratorskim. Naturalnie
nie jest to jedyny czynnik decydujący o efektywności pełnienia roli
kuratora sądowego w środowisku podsądnego30. Efektywność ta zależy również od predyspozycji osobowościowych pracujących z wykolejonymi społecznie jednostkami, od warunków osobistych podopiecznych poddanych kurateli, od ich otoczenia życiowego, a także
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ms-blisko-12-tys-skazanych-zaprzemoc-w-rodzinie-w-2015-r
26 Zgodnie z art. 171 § 2 kodeksu karnego wykonawczego zadaniem podmiotu wykonującego dozór jest pomoc w readaptacji społecznej skazanego. Kontrola
ścisłego wykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków i poleceń ma na celu wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi do
przestępstwa.
27 Por art. 2 Ustawa o kuratorach sądowych z 2001r. (tekst jednolity Dz. U.
2014, poz. 795).
28 Sądowi kuratorzy zawodowi swoje zadania realizują w ramach zespołów
kuratorskich tworzonych przy Sądzie Rejonowym do wykonywania orzeczeń w
sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.
29 R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006, s.29.
30 Z. Lasocik, Kurator i społeczeństwo obywatelskie – wzajemne zależności, [w:] Kurator w społeczeństwie obywatelskim, red. A. Chodura, Warszawa 2003, s. 49.
25
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infrastruktury dostępnej i wspierającej kuratora w środowisku lokalnym31. Ważnym uzupełnieniem tej listy jest także regestr technicznonormatywny obejmujący swym zasięgiem bazę aktów prawnych dotyczących pracy kuratora z przypadkiem.
Z jurydycznego punktu widzenia do najważniejszych przepisów odnoszących się do zakresu i formy realizacji procedury oddziaływania kuratora na dorosłego sprawcę przemocy domowej zaliczyć
należy Ustawę o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014, poz. 795), Ustawę kodeks karny wykonawczy z
dnia 6 czerwca 1997 (Dz. U. nr 90, poz. 557 wraz z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w
sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (poz. 335). Akty te porządkują zakres praw i obowiązków kuratorów sądowych,
określają algorytm postępowania, a także terminowość podejmowanych czynności. Z powyższych przepisów, a szczególnie z przywołanego rozporządzenia wynika, że z chwilą otrzymania dozoru, kurator
bezzwłocznie wzywa skazanego do osobistego stawiennictwa w zespole lub nawiązuje z nim osobisty kontakt informując o oddaniu go
pod dozór32.
W czasie pierwszego kontaktu ze skazanym kurator sądowy
przeprowadza z nim rozmowę, podczas której poucza go o jego
obowiązkach i uprawnieniach wynikających z okresu próby, dozoru i nałożonych obowiązków oraz omawia sposoby i terminy ich
realizacji33. Do jego zadań należy nadto:
1. zaznajomić się z aktami sprawy karnej i innymi niezbędnymi źródłami informacji o skazanym;

A. Szymański, E. Krzyżak-Szymańska, Resocjalizacja nieletnich warunkach wolności dozorowanej oraz w zakładowych instytucjach wychowawczych opieki całkowitej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, organizacyjne i prawne. Katowice 2013, s. 39.
32 Kurator zawodowy przesyła jednocześnie do komendanta powiatowego (miejskiego lub rejonowego) Policji, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
skazanego informację o fakcie objęcia dozorem sprawcy przemocy domowej.
33 Por. § 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów
sądowych w sprawach karnych wykonawczych (poz. 335).
31
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2. zaznajomić się z przebiegiem dotychczasowych dozorów
wykonywanych przez kuratorów dla dorosłych i nadzorów wykonywanych przez kuratorów rodzinnych;
3. zapoznać się z opiniami i pozostałą dostępną dokumentacją dotyczącą skazanego opuszczającego jednostkę penitencjarną w przypadku zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia;
4. ocenić i zdiagnozować problemy, czynniki i warunki, które
sprzyjają bądź nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby;
5. ocenić możliwości i metody rozwiązywania problemów,
które nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby;
6. rozpoznać optymalne metody kontroli skazanego i oddziaływania na skazanego i dokonać ich wyboru;
7. nawiązać kontakt z rodziną i środowiskiem skazanego;
8. w przypadku pobierania nauki przez skazanego młodocianego zasięgnąć informacji o skazanym w placówkach oświatowych
i oświatowo-wychowawczych;
9. nawiązać kontakt z dzielnicowym z właściwej jednostki
organizacyjnej Policji w celu wymiany informacji o skazanym, a
także w celu ustalenia sposobów dalszej współpracy oraz form
kontaktu34.
Przebieg kurateli i podejmowane na tą okoliczność czynności,
kurator dokumentuje w karcie prowadzonego dozoru oraz składanych sprawozdaniach. W dokumentach tych przedstawia informacje dotyczące zachodzących zmian w warunkach osobistych i bytowych dozorowanego, metodach pracy i kontroli jego zachowania,
a także zawiera wiadomości o postępach w procesie resocjalizacji z
równoczesnym uwzględnieniem oceny skuteczności podejmowanych przedsięwzięć readaptacyjnych w tym o trudnościach napotykanych w czasie pracy z podsądnym. Dla porządku rzeczy wskazać należy, że zgodnie z art. 169b. § 1. kkw., w celu zapewnienia
optymalnego oddziaływania na osoby, wobec których sprawowany
jest dozór, oraz zastosowania właściwej metody kontroli tych osób
sprawcy przemocy domowej zwykle kwalifikowani są do grupy
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Tamże, § 8.

podwyższonego ryzyka35. Powoduje to, że kurator sądowy w ramach sprawowanego dozoru jest zobowiązany w szczególności do:
• utrzymywania ścisłej współpracy z Policją w celu uzyskania
i wymiany informacji w zakresie przestrzegania porządku prawnego przez skazanego,
• przeprowadzania systematycznych wywiadów środowiskowych, w tym rozmów ze skazanym w miejscu jego zamieszkania lub
pobytu,
• systematycznego wzywania skazanego do stawiania się w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej w celu udzielenia wyjaśnień, co do przebiegu dozoru i wykonania nałożonych obowiązków,
a także w razie potrzeby przedstawienia odpowiednich dokumentów
potwierdzających wykonanie obowiązków,
• żądania od skazanego kontaktu telefonicznego, co najmniej 2
razy w miesiącu,
• nawiązania i systematycznego utrzymywania kontaktu z
odpowiednimi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym bądź innymi formami działania, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów, które nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby36.
W swojej pracy kurator sądowy ma swobodę wyboru metod i
środków oddziaływania na skazanego, pod warunkiem, że są one
zgodne z aktualnym stanem wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i pracy socjalnej37. Jej początek wyznacza diaDo grupy podwyższonego ryzyka (C) kwalifikuje się m.in.: skazanych w
związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którzy pozostają z osobą pokrzywdzoną we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby, z wyłączeniem osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania. Co do zasady dozór w stosunku do osób zakwalifikowanych do grupy podwyższonego ryzyka (C) wykonują kuratorzy zawodowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej lub sędzia
może wyrazić zgodę na wykonywanie dozoru przez kuratora społecznego z
uwagi na właściwości i warunki osobiste skazanego oraz predyspozycje, wykształcenie, umiejętności i przeszkolenie kuratora społecznego.
36 Patrz § 10 art. 169b kkw
37 Patrz Kodeks etyki kuratora sądowego, art. 5.
35
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gnoza, która służy poszukiwaniu źródeł zaburzonego zachowania
podsądnego na podstawie, której formułuje się odpowiedni plan
oddziaływań resocjalizacyjnych. W toku realizacji założeń planu
pracy, jako strategię i procedurę oddziaływania resocjalizacyjnego
powszechnie zaleca się metodę, „caseworku”38.
Ceswork stawia sobie za główny cel rozwiązanie problemów
jednostki, zaś istota tej metody polega na pobudzaniu (stymulowaniu)
podopiecznego do samodzielności społecznej, ··tak, aby mógł on autonomicznie radzić sobie z doświadczanymi kłopotami bez wchodzenia w konflikt z prawem. W tym trybie pracy z indywidualnym przypadkiem, duże znaczenie odgrywa zaangażowany kontakt kuratora z
dozorowanym39. Kontakt ten powinien opierać się na dwóch filarach:
praworządności i humanizmie - wykluczając arbitralność i samowolę
kuratora. Powinny cechować go także podstawowe zasady pracy kuratora z indywidualnym przypadkiem o charakterze ogólnym, jaki i
wynikające z deontologii zawodowej40 (patrz rysunek 4).
Rysunek 4 - Zasady pracy kuratora sądowego

M. Olczak, Instytucja kuratora sądowego w systemie profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, [w:] Współczesna kuratela sądowa, red. B. Zinkiewicz, Mysłowice 2006, s. 85.
39 D. Lalak, Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków,
[w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 228.
40 A. Szymański, Nadzór kuratora jako środek wychowawczy w pracy z nieletnim
zdemoralizowanym społecznie, [w:] Oblicza wychowania w czasie przemian, red. W.
Kądziołka, Stalowa Wola 2016, s. 233.
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Źródło: A. Szymański, Nadzór kuratora jako środek wychowawczy w
pracy z nieletnim zdemoralizowanym społecznie, [w:] Oblicza wychowania w
czasie przemian, red. W. Kądziołka, Stalowa Wola 2016, s. 234.

Wykonywanie dozoru nad sprawcą przemocy domowej zazwyczaj jest niezwykle trudne. W procesie tym niekiedy kurator
otrzymuje odgórną pomoc. Przykładem tego typu subsydium było
opracowanie w 2014 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiału skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie, dozorowanych przez kuratorów sądowych w okresie próby w warunkach
wolnościowych pt. „Karta informacyjna dla dozorowanego sprawcy przemocy w rodzinie”41. I chociaż karta ta w sposób znaczący
nie zmieniła charakteru i postawy sprawców przemocy do w środowisku kuratorów odebrana została, jako sygnał centralnego
wsparcia i dostrzeżenia problemu readaptacji jednostek wykolejonych społecznie.
W czasie sprawowania dozoru, kuratorzy mają obowiązek
bieżącego rozpatrywania najbardziej skutecznych wariantów prowadzonego przez siebie oddziaływania. Przyjmowane formy stosowanych wariantów pracy o charakterze kontrolnym, pomocowym lub restrykcyjnym uzależnione są od postępów procesu readaptacji skazanego i jego postawy. Zdarza się, że pomimo podejmowanych wysiłków, okazują się one być nieskuteczne. W takiej
sytuacji, gdy występuje brak jakiejkolwiek poprawy w postępowaniu dozorowanego, który nadal stosuje przemoc wobec osób najbliższych i wykazuje przy tym lekceważący stosunek do nałożonych nań obowiązków, a zarazem prowadzenie dalszego procesu
resocjalizacji w warunkach wolnościowych nie jest możliwe kura-

Karta ta dystrybuowana wśród dozorowanych sprawców przemocy w rodzinie zawiera zarówno informacje dotyczące konsekwencji ponownego stosowania przemocy, konieczności współpracy z kuratorem sądowym, a także możliwości podjęcia działań, zmierzających do zmiany swojego zachowania. Wydrukowany materiał w liczbie 15.000 egz. został przesłany do wszystkich zespołów
kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych w całym krajuhttps://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie
(data dostępu 04.05.2016r.)
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tor w trybie art. 173 § 2 pkt. 8 kkw w zw. z art. 75 § 1akk42 i w zw. z
art.12d43 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest zobligowany do złożenia wniosku do Sądu o zarządzenie wykonania
kary pozbawienia wolności wobec podsądnego. Przyjęcie negatywnej perspektywy społeczno-kryminologicznej przez kuratora
wobec dozorowanego, przed podjęciem decyzji o sporządzeniu
wniosku o zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia
wolności winno być poprzedzone analizą o możliwość odwołania
się do alternatywnego środka, jakim w trakcie trwania okresu próby może być wystąpienie o nałożenie na skazanego obowiązków w
trybie art. 74 § 2 k.k.44 w zw. z art. 72 k.k. Ewentualne orzeczenie
prze Sąd stosownych obowiązków (patrz tabela 6) może wspomóc
realizowany przez kuratora proces resocjalizacji, a podopiecznego
może skłonić do zweryfikowania dotychczasowego postępowania
w okresie próby.45
Tabela 6 – Obowiązki w okresie warunkowego zawieszenia
wykonania kary art. 72 § 1 pkt. 3–8 k.k.

Zgodnie z treścią art. 75 § 1a kk sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej
wobec wspólnie zamieszkującej osoby najbliższej w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej
wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.
43 Art. 12d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie stanowi, że w przypadku, gdy wniosek kuratora zawodowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub
odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia dotyczy skazanego za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec
członka rodziny, który w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, sąd
właściwy do rozpoznania wniosku zarządza zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku.
44 Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd, wobec skazanego
na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, może w okresie próby
ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 (obowiązki
w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary § 1 pkt. 3–8).
45 J. Konarowski, Niezbędnik kuratora. Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2009, s. 74.
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Zobowiązanie skazanego do:
• wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
• wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do
zawodu,
• powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych
środków odurzających,
• poddania się terapii uzależnień,
• poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
• uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
• powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach,
• powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego
lub innych osób,
• opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
• innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa,
Źródło: Opracowanie własne za: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 wraz z póź. zm.)

Zakończenie
Podstawowym obowiązkiem kuratora sądowego w pracy ze
sprawcą przemocy domowej jest prowadzenie działalności resocjalizacyjnej w ramach orzeczonego dozoru. Choć wykonywanie
czynności może być różne w poszczególnych sprawach, łączy je
zawsze wychowawcze i zapobiegawcze oddziaływanie na probanta. Jednocześnie konieczną i niezbędną postawą przy wykonywaniu dozoru, jaką powinien przyjmować kurator, to uznanie podmiotowości i indywidualności dozorowanego i takie dobieranie
metod, technik i środków oddziaływań, aby były one adekwatne
do możliwości percepcyjnych i intelektualnych podsądnego, a także do jego właściwości psychicznych46.

A. Świerczek, Współpraca instytucjonalna kuratora sądowego dla osób dorosłych w
ramach sprawowanych dozorów nad skazanymi, „Resocjalizacja Polska” 4/2013, s. 172.
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Streszczenie
W artykule podjęto kwestię pracy kuratora sądowego ze sprawcą
przemocy domowej. W przeprowadzonej analizie autor w pierwszej kolejności prezentuje zagadnienie dotyczące problematyki zjawiska przemocy w tym jej zakres i rozmiary. Następnie przedstawia obowiązki kuratora sądowego spoczywające na nim przy sprawowaniu dozorów. Ponadto wskazuje umocowanie czynności kuratora w obowiązującym stanie prawnym oraz omawia jego obowiązki niezbędne dla prawidłowego
przebiegu procesu resocjalizacji.
Słowa kluczowe: kurator sądowy, przemoc domowa, resocjalizacja
Summary
The article undertakes the issue of probation officer work with the
domestic violence perpetrator. In conducted analysis, the author firstly
presents the issue of the violence appearance including its scope and size.
Then presents the probation oficer responsibilities which are imposed on
him in the exercise of custodianship. In addition, it points empowerment
of probation oficer activities in the current state of law and discusses its
duties, necessary for the proper conduct of the rehabilitation proces.
Keywords: probation officer, domestic violence, rehabilitation
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Paulina Woś

Osoby pozostające na utrzymaniu innych członków rodziny
w rozumieniu art. 136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Na wstępie rozważań należy wyjaśnić co reguluje przepis art.
136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych1. Przepis ten dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony
złożył wniosek o emeryturę lub rentę i zmarł przed ustaleniem
prawa do świadczenia albo miał już przyznane prawo do emerytury lub renty, lecz zmarł przed terminem wypłaty ustalonego
świadczenia.
Jeżeli prawo zostało nabyte, ale świadczenie zostało niewypłacone świadczeniobiorcy z powodu jego śmierci, jest wypłacane
wymienionym w przepisie członkom rodziny w kolejności wskazanej przez ustawę. Pod tym względem osoby te zostały podzielone na trzy grupy:
1) małżonek i dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym ze zmarłym,
2) małżonek i dzieci niepozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) pozostali członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej (wnuki, rodzeństwo, rodzice) lub osoby, na których utrzymaniu
zmarły pozostawał2.
Przepis art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej ustala szczególne
następstwo prawne po osobie, która zgłosiła wniosek o świadczenie objęte ustawą emerytalną, uprawniając do świadczeń należnych
po zmarłym do dnia śmierci kategorie osób wymienione enumeraUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 748 - t.j. ze zm., zwana także ustawą
emerytalną.
2 K. Jankowska, Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] K. Jankowska, I. Jędrasik-Jankowska, Prawo do emerytury.
Komentarz do ustaw z orzecznictwem, Warszawa 2011, LEX.
1
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tywnie w omawianym przepisie. Powyższy przepis nie tylko kreuje
krąg osób uprawnionych do wypłaty niezrealizowanego świadczenia po zmarłym emerycie lub renciście, ale określa także kolejność
nabywania uprawnień z tego tytułu przez poszczególne osoby3.
Tym samym wymienione wyżej kategorie uprawnionych nabywają
prawo do wypłaty niezrealizowanego świadczenia po zmarłym
emerycie lub renciście kolejno, dopiero wówczas, gdy brak jest
uprawnionych w poprzedzającej kategorii. W konsekwencji, gdy
istnieją osoby należące do 1 kategorii, organ rentowy nie będzie
mógł dokonać wypłaty na rzecz osób należących do 2 kategorii,
także wówczas, gdy osoby należące do 1 kategorii oświadczą że
rezygnują z przysługującego im prawa, czy też nie złożą wniosku
jako pierwsze4.
O ile kwestia legitymacji podmiotów uprawnionych do
świadczenia w kategorii 1 i 2 a także w kategorii 3 – w części dotyczącej „pozostałych członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej”, nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, to poważne
trudności pojawiają się przy ustaleniu, czy prawo do niezrealizowanego świadczenia przysługuje osobie, na której utrzymaniu
zmarły pozostawał a przede wszystkim to, jak należy rozumieć
pozostawanie na czyimś utrzymaniu właśnie5.
Ustawowe określenie „osoby, na których utrzymaniu zmarły
pozostawał” jest zwrotem bliżej niedookreślonym, dla którego
ustawodawca nie przewidział definicji legalnej, pozostawiając szerokie pole do interpretacji organom rentowym oraz sądom rozstrzygającym spory powstałe na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS. Ponieważ z przepisów ustawy nie
wynika, co oznacza „pozostawanie na czyimś utrzymaniu”, by wyjaśnić przedmiotową kwestię interpretacyjną, należy odnieść się do
orzecznictwa sądów powszechnych, orzekających stosując art. 136
ust. 1 omawianej ustawy.
3 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2006 r., sygn.
akt III AUa 2981/04, LEX nr 217129.
4 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2006 r., sygn.
akt III AUa 2981/04, LEX nr 217129.
5 Art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej in fine.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia
2014 r. (sygn. akt III AUa 859/13)
W przedmiotowej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych
odmówił wnioskodawczyni - siostrze zmarłego wypłaty kwoty
797,94 zł netto tytułem niezrealizowanej renty brata za miesiąc w
którym zmarł, na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, ponieważ zmarły, zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie pozostawał na utrzymaniu wnioskodawczyni. Organ rentowy wskazał na porównywalne wysokości świadczenia zmarłego i wnioskodawczyni, co
stanowiło negatywną przesłankę zastosowania art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej i wydania decyzji odmownej. Wobec powyższego
wnioskodawczyni wniosła odwołanie do Sądu. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję i nakazał wypłatę wnioskodawczyni należnej renty.
Na podstawie zeznań skarżącej, jej córki, oraz synowej Sąd
ustalił, że zmarły zamieszkiwał wspólnie z odwołującą i jej mężem,
prowadząc z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Zdaniem Sądu
I instancji, z uwagi na znaczny stopień niepełnosprawności zmarłego, skarżąca sprawowała nad nim osobiście opiekę a koszty
utrzymania domu ponosili wspólnie z tym, że większą ich część
ponosiła skarżąca opłacając należności za prąd, gaz i wodę.
Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że zmarły, z uwagi
na niską wysokość jego świadczeń oraz ponoszone wydatki na
utrzymanie, nie był w stanie samodzielnie się utrzymywać, stąd
żądanie wypłaty niezrealizowanej renty było usprawiedliwione
treścią art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej.
Apelację od wyroku wniósł organ rentowy. Sąd Apelacyjny
uwzględnił apelację zmieniając zaskarżony wyrok i oddalając apelację. Zdaniem Sądu odwoławczego skarżąca nie wykazała w toku
postępowania dowodowego, że koszt zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb zmarłego był znacznie wyższy niż kwota należnego mu świadczenia.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnia, że przez użyte w
przepisie art. 136 ust. 1 in fine pojęcie pozostawania przez zmarłego
na utrzymaniu członka rodziny należy rozumieć sytuację, kiedy
zmarły wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia i w ogóle
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go nie otrzymał lub sytuację, gdy otrzymane świadczenie zostało
przyznane w najniższej wysokości, zaś koszt zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb zmarłego był znacznie wyższy niż kwota
uzyskanego świadczenia. Ponadto, należy wskazać, że świadczenie
pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawania na utrzymaniu”, które ma ściśle materialne znaczenie, a jego
miarą jest zapewnienie środków pieniężnych koniecznych do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby pozostającej na
utrzymaniu6.
Odnosząc powyższe konstatacje do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wbrew zapatrywaniu Sądu I instancji,
Sąd Apelacyjny uznał, że nie została spełniona powołana wyżej
przesłanka z art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej w postaci wystąpienia o świadczenie i nieotrzymania go przed śmiercią i pozostawania w tym okresie na utrzymaniu odwołującej, gdyż zmarły posiadał własne świadczenie o wysokości porównywalnej ze świadczeniem uzyskiwanym przez wnioskodawczynię. Nie sposób zatem
przyjąć, że zmarły, wobec otrzymywanego świadczenia, pozostawał na utrzymaniu odwołującej. Wprawdzie przyznać należy, że
uzyskiwane przez zmarłego świadczenie nie było wysokie biorąc
pod uwagę jego niepełnosprawność, jednak w ocenie Sądu Apelacyjnego przynajmniej część uzyskiwanego przez niego świadczenia
była wydatkowana na jego utrzymanie w ramach wspólnego gospodarstwa domowego7.
Zdaniem Sądu odwoławczego wnioskodawczyni nie wykazała w toku postępowania dowodowego, że koszt zaspokojenia
usprawiedliwionych potrzeb zmarłego był znacznie wyższy niż
kwota należnego mu świadczenia, przy czym zmarły nie otrzymywał świadczenia w najniższej przewidzianej ustawą wysokości.
Wobec powyższego Sąd Apelacyjny uznał, że nie zostały spełnione
przesłanki do przyznania wnioskodawczyni żądanego świadczenia

6 Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia
2014 r., sygn. akt III AUa 859/13, LEX nr 1422353.
7 Szerzej: uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16
stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 859/13, LEX nr 1422353.
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i na mocy art. 386 § 1 k.p.c.8 zmienił zaskarżony wyrok i oddalił
odwołanie.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2013
r. (sygn. akt III AUa 20/13)
W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni, będąca siostrą
zmarłego uprawnionego do renty inwalidzkiej III grupy, wniosła
odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej jej przyznania prawa do wypłaty niezrealizowanego świadczenia na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej. W odmownej decyzji organ rentowy stwierdził, że wnioskodawczyni nie posiada przymiotu „innego członka rodziny, na którego utrzymaniu
pozostawał zmarły uprawniony do świadczenia”, o którym mowa
w art. 136 ust. 1 przedmiotowej ustawy.
Z ustalonego stanu faktycznego wynikało, że wnioskodawczyni od kilku lat przyczyniała się do utrzymania brata, zwłaszcza
w okresie jego niepełnej samodzielności datowanej od śmierci jego
żony. Od tego czasu zmarły przebywał codziennie u wnioskodawczyni. W trakcie pobytu otrzymywał od siostry śniadania, obiad
oraz kolacje. Czasami otrzymywał od niej również odzież i pieniądze na zakup leków. Mimo to, zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wnioskodawczyni nie wykazała, że zmarły brat pozostawał na jej utrzymaniu.
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioskująca
odwołała się do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sąd I instancji ustalił, że zmarły brat wnioskodawczyni
otrzymywał świadczenie emerytalne w kwocie minimalnie wyższej
niż najniższa emerytura. Był człowiekiem bardzo schorowanym
(niedowidzącym). W czasie ostatnich około 6 miesięcy przed
śmiercią zachorował dodatkowo na aplazję szpiku kostnego. Schorzenie to wymagało leczenia immunosupresyjnego polegającego na
hamowaniu procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych. Było to leczenie kosztowne, na które zmarły nie mógłby
sobie pozwolić ze wzglądu na szczupłość posiadanych środków
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego,
Dz. U. z 2014 r., poz. 101 – t.j. ze zm.
8
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finansowych. Pomoc udzielana przez wnioskodawczynię bądź to w
formie żywienia, bądź w formie zakupu leków, bądź w formie
opłaty czynszu za mieszkanie pozwalała jemu na podjęcie leczenia.
Nie podlega żadnej wątpliwości, w ocenie Sadu, iż walkę z chorobą
należy uznać za usprawiedliwioną potrzebę brata wnioskodawczyni. Zdaniem Sądu w istniejącym stanie faktycznym należało
uznać, że zmarły pozostawał od dłuższego czasu na utrzymaniu
siostry, co czyni zasadnym jej roszczenie o wypłatę niezrealizowanego świadczenia9.
Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł organ rentowy, zaskarżając wyrok w całości.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację organu rentowego w całości.
Sąd odwoławczy w całości zaakceptował ustalenia faktyczne oraz
rozważania prawne przyjęte przez Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia, które w stanie faktycznym zaistniałym w niniejszej
sprawie należało ocenić jako prawidłowe i zgodne z prawem. Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji trafnie powołał się na treść
art. 136 ustawy emerytalnej.
Stosownie do treści art. 136 ust. 1 przedmiotowej ustawy w
razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone
ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo
domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi
osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w
razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty
rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
Wnioskodawczyni znajduje się w trzeciej grupie osób o jakich
mowa w ww. przepisie. Z cytowanego przepisu wynika, iż świadczenie należne po zmarłym uprawnionym do emerytury/renty
wypłaca się innemu członkowi rodziny tylko wtedy, gdy spełnia
on warunki do uzyskania renty rodzinnej lub gdy zmarły pozostawał na utrzymaniu członka rodziny.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było zatem ustalenie,
czy zmarły pozostawał w chwili śmierci na utrzymaniu siostry, a w
Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2013
r., sygn. akt III AUa 20/13, LEX nr 1378797.
9
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konsekwencji tego, czy ma ona prawo do wypłaty po zmarłym niezrealizowanego świadczenia, tj. jego emerytury za miesiąc, w którym zmarł.
Dla zaistnienia sytuacji, którą można określić jako pozostawanie na utrzymaniu konieczna jest bez wątpienia stałość świadczeń oraz silna ekonomiczna zależność od osoby utrzymującej. Stan
rzeczy istniejący w niniejszym postępowaniu właśnie taki był i należy ocenić go jako wykraczający poza zakres obowiązku moralnego, incydentalną pomoc na rzecz będącego w podeszłym wieku
członka swojej najbliższej rodziny10.
Sąd odwoławczy podzielił pogląd, iż świadczenie doraźnej
pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawanie na utrzymaniu”. Pojęcie to bowiem ma ściśle materialne znaczenie, a miarą jego jest zapewnienie środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb” osoby
będącej na utrzymaniu. Świadczenie zwyczajowo przyjętej pomocy
w postaci nawet kupowania okresowo środków czystości nie wyczerpuje pojęcia „dostarczanie środków utrzymania”11, jednakże w
niniejszej sprawie organ rentowy nie chciał zauważyć oczywistej i
podnoszonej w trakcie postępowania przez wnioskodawczynię,
przesłuchanych w sprawie świadków oraz Sąd Okręgowy okoliczności, że zmarły był człowiekiem bardzo schorowanym, a w ostatnich 6 miesiącach przed śmiercią zachorował dodatkowo na aplazję
szpiku kostnego, która wymagało kosztownego leczenia. Zmarły,
bez stałej pomocy siostry, nie mógłby sobie pozwolić na nie, ze
względu na szczupłość posiadanych środków finansowych. Wnioskodawczyni zaś, żyjąc w związku małżeńskim, nie musiała
utrzymywać się tylko z emerytury własnej, tylko korzystała także z
emerytury męża, która wynosiła ponad 2 tysiące złotych. W tych
okolicznościach, wbrew twierdzeniom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jej brat był na jej utrzymaniu, gdyż jego własne dochody
nie zaspokajały w pełni jego usprawiedliwionych potrzeb, a świad10 Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2013
r., sygn. akt III AUa 20/13, LEX nr 1378797.
11 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2011 r., sygn. akt III AUa 2026/10, LEX nr 1164434.
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czenia siostry nie miały charakteru zwyczajowo przyjętej pomocy
rodzinnej12.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia
2013 r. (sygn. akt III AUa 1439/12)
W niniejszej sprawie wnioskująca o świadczenie była wnuczką
zmarłej, która do dnia śmierci zamieszkiwała razem z wnioskodawczynią. Zmarła była uprawniona do emerytury w wysokości 1.165,49
zł miesięcznie. Z uwagi na zły stan zdrowia zmarła była osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Sąd Rejonowy powierzył jej kuratorowi
zarząd majątkiem w zakresie otrzymywanej przez nią emerytury w
ten sposób, że mąż wnioskodawczyni - miał prawo do pobierania
przysługującej jej emerytury w całości, z czego kwotę 500 zł miał rozliczać na bieżące potrzeby związane z wyżywieniem, lekami i środkami czystości, a ewentualną niewykorzystaną część tej kwoty oraz
pozostałą część emerytury miał obowiązek przekazywać co miesiąc
do swobodnej dyspozycji uprawnionej do emerytury.
W odpowiedzi na wniosek o wypłatę niezrealizowanego
świadczenia organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
uznał, że w konkretnej sytuacji faktycznej zmarła nie pozostawała
na utrzymaniu wnuczki, gdyż mając emeryturę w kwocie 1.165,49
zł miesięcznie była osobą niezależną finansowo i odmówił wypłaty
wnioskowanego świadczenia. Od powyższego rozstrzygnięcia
wnioskodawczyni wniosła odwołanie do Sądu Okręgowego.
Sąd I instancji podtrzymał odmowną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uznając odwołanie wnioskodawczyni za niezasadne, stwierdzając, że zmarła nie pozostawała na utrzymaniu
swojej wnuczki, gdyż była osobą niezależną finansowo - posiadała
własne świadczenie emerytalne w wysokości 1.165,49 zł, które w
części przeznaczał na jej potrzeby kurator, a resztę miała do swojej
dyspozycji. W tej sytuacji okoliczność, że zmarła prowadziła
wspólne gospodarstwo domowe ze swoją wnuczką i jej mężem zdaniem Sądu - nie oznacza, że pozostawała na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawczyni.
Szerzej: uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21
maja 2013 r., sygn. akt III AUa 20/13, LEX nr 1378797.
12
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Zdaniem Sądu Okręgowego wnioskodawczyni nie spełniła
przesłanki z art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej, warunkującej wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłej babci, toteż odwołanie uległo oddaleniu na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. Od powyższego orzeczenia wnioskodawczyni wniosła apelację do Sądu II
instancji - Sądu Apelacyjnego.
Sąd odwoławczy podzielił stanowisko Sądu I instancji. Stosownie do treści art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej w razie śmierci
osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone ustawą,
świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi,
dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a
w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie
prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich
braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej
lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
Wnioskodawczyni znajduje się w trzeciej grupie osób o jakich
mowa w ww. przepisie. Z cytowanego przepisu wynika, iż świadczenie należne po zmarłym uprawnionym do emerytury/renty
wypłaca się innemu członkowi rodziny tylko wtedy, gdy spełnia
on warunki do uzyskania renty rodzinnej lub gdy zmarły pozostawał na utrzymaniu członka rodziny13.
Sąd Apelacyjny stwierdził, że w zakresie wyjaśnienia istotnej
dla sprawy przesłanki zastosowania art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej utrwalonym poglądem w orzecznictwie jest, iż pojęcie „pozostawania na utrzymaniu” ma ściśle materialne znaczenie, a miarą
jego jest zapewnienie środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb osoby będącej na utrzymaniu”14. Za osoby pozostające na utrzymaniu innych członków rodziny w rozumieniu art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uważa się osoby, które bądź to nie posiadają żadnych własnych świadczeń emerytalno-rentowych (gdyż dopiero wystąpiły z wnioskiem
13 Uzasadnienie wyroku Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24
kwietnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1439/12, LEX nr 1314760.
14 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2011 r., sygn.
akt III AUa 2026/10, LEX nr 1102954.
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o nie), bądź też pobierają wprawdzie takie świadczenia, ale w najniższej wysokości przewidzianej ustawą, a koszt zaspokajania ich
usprawiedliwionych potrzeb jest znacznie wyższy15.
Wg Sądu odwoławczego dla zaistnienia sytuacji, którą można
określić jako pozostawanie na utrzymaniu konieczna jest bez wątpienia stałość świadczeń oraz silna ekonomiczna zależność od osoby
utrzymującej. Nawet gdyby wnioskodawczyni udało się wykazać, że
do dnia śmierci zmarłej, świadczyła pewną pomoc na rzecz zmarłej,
to i tak należałoby ten stan rzeczy ocenić jako niewykraczający poza
zakres obowiązku moralnego, incydentalną pomoc na rzecz będącego
w podeszłym wieku członka swojej najbliższej rodziny.
Sąd Apelacyjny przyjął za Sądem I instancji, że prowadzenie
przez zmarłą wraz z wnuczką i jej mężem wspólnego gospodarstwa
domowego, nie oznacza, że pozostawała ona na ich wyłącznym
utrzymaniu. Na podkreślenie zasługuje, że nie mogły odnieść zamierzonego skutku zarzuty wnioskodawczyni, iż mając stosowne środki
pieniężne kupowała swej babci żywność, leki i ubranie. Ugruntował
się bowiem - na tle art. 136 ust. 1 ustawy - pogląd, iż świadczenie doraźnej pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawanie na utrzymaniu”. Pojęcie to bowiem ma ściśle materialne
znaczenie, a miarą jego jest zapewnienie środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb” osoby będącej na utrzymaniu. Świadczenie zwyczajowo przyjętej pomocy w
postaci kupowania okresowo środków czystości nie wyczerpuje pojęcia „dostarczanie środków utrzymania”16. Zdaniem Sądu odwoławczego, Sąd I instancji wywiódł uprawdopodobniony wniosek, że
dochody własne zmarłej zaspokajały w pełni jej usprawiedliwione
potrzeby, a świadczenie przez jej wnuczkę zwyczajowo przyjętej pomocy rodzinnej (w postaci zakupu żywności, ubrania, leków) nie wyczerpuje pojęcia „dostarczania środków utrzymania”, w rozumieniu
art. 136 ust 1 ustawy emerytalnej.

15 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2012 r., sygn.
akt III AUa 516/12, LEX nr 1217827.
16 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2011 r., sygn. akt III AUa 2026/10, LEX nr 1164434.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca
2011 r. (sygn. akt III AUa 2026/10)
Sprawa dotyczy wnioskodawczyni, która ubiegała się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia emerytalnego po zmarłym
wuju. Wnioskodawczyni swój wniosek uzasadniała tym, iż opiekowała się wujkiem i jego mieszkaniem. Przedmiotem sporu było
zatem ustalenie, czy zmarły pozostawał w chwili śmierci na utrzymaniu wnioskodawczyni, a w konsekwencji tego, czy ma prawo do
wypłaty po zmarłym niezrealizowanego świadczenia, tj. emerytury
za miesiąc, w którym zmarł.
Zmarły był rozwiedziony, z małżeństwa miał jedną córkę,
która jednak od lat nie interesowała się jego losem. Zamieszkiwał
samotnie, miał własne mieszkanie, którego spadkobierczynią testamentową została wnioskodawczyni. W związku z udarem mózgu, który miał miejsce w roku 1998, zmarły musiał opłacać opiekunkę, gdyż wymagał stałej pielęgnacji. Wnioskodawczyni jeździła
do wuja co trzy dni i wtedy się nim zajmowała, tj. robiła zakupy,
sprzątała mieszkanie. Zmarły sam gospodarował pieniędzmi i do
śmierci opłacał swoje rachunki, wnioskodawczyni natomiast opłacała podatek od nieruchomości w urzędzie miasta w kwocie 40 zł
rocznie - od daty spisania testamentu, w którym wuj zapisał jej
mieszkanie. Wnioskodawczyni oświadczyła, że do utrzymania wuja nie dopłacała, natomiast kupowała firanki do mieszkania, środki
czystości i opłaciła pomnik wuja a także czynsz za jego mieszkanie
za miesiąc, w którym zmarł wuj.
Pomimo powyższego stanu faktycznego Zakład Ubezpieczeń
Społecznych odmówił wnioskodawczyni prawa do wypłaty niezrealizowanego świadczenia po wuju. Organ rentowy, powołując
się na treść art. 136 ustawy emerytalnej, stwierdził, iż wnioskodawczyni nie spełnia warunków określonych tym przepisem.
Odwołanie od powyższej decyzji do Sądu Okręgowego wniosła wnioskodawczyni. Sąd I instancji stwierdził, że odwołanie nie
zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Sądu I instancji, odwołująca,
jako siostrzenica zmarłego, nie należy do grona osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, zgodnie z treścią przepisu
art. 67 ust. 1 ustawy emerytalnej.
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W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd meriti powołał
się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia
2005 r., w którym stwierdzono, że za osoby pozostające na utrzymaniu innych członków rodziny w rozumieniu art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uważa się osoby, które bądź nie posiadają
żadnych własnych świadczeń emerytalno-rentowych (gdyż dopiero wystąpiły z wnioskiem o nie), bądź też pobierają wprawdzie
takie świadczenia, ale w najniższej wysokości przewidzianej ustawą, a koszt zaspokajania ich usprawiedliwionych potrzeb jest
znacznie wyższy17.
Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że
zmarły był osobą niezależną finansowo - ponosił koszty utrzymania mieszkania, płacił wszystkie rachunki, opłacał opiekunkę. Z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobierał emeryturę w kwocie
1.783,29 zł netto, do której był wypłacany dodatek pielęgnacyjny 173,10 zł, co w zupełności wystarczało mu na opłatę zarówno podstawowych należności, jak i kosztów sprawowanej opieki. Wnioskodawczyni sama oświadczyła, iż nie dopłacała do utrzymania
wuja. To, że czasami dokonywała niewielkie wydatki w postaci
zakupów środków czystości do sprzątania mieszkania, zakupu firanek, a od czasu spisania testamentu płaciła podatek w urzędzie
miasta w kwocie 40 zł rocznie i jednorazowo zapłaciła czynsz za
mieszkanie, jedynie potwierdza uznanie, iż zmarły nie pozostawał
na jej utrzymaniu18. W konsekwencji powyższego Sąd Okręgowy
uznał, że nie zostały spełnione przesłanki z art. 136 ust. 1 ustawy.
Apelację od powyższego wyroku wniosła wnioskodawczyni.
Sąd odwoławczy oddalił apelację skarżącej, podtrzymując stanowisko Sądu I instancji i stwierdzając, że dochody własne zmarłego
zaspokajały w pełni jego usprawiedliwione potrzeby.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego świadczenie doraźnej pomocy, a
nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawanie na
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn.
akt III AUa 2766/03, LEX nr 448425.
18 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22
marca 2011 r., sygn. akt III AUa 2026/10, LEX nr 1102954.
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utrzymaniu”. Pojęcie to bowiem ma ściśle materialne znaczenie, a
miarą jego jest zapewnianie środków pieniężnych koniecznych do
zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb” osoby będącej na
utrzymaniu. Dlatego też, w okolicznościach niniejszej sprawy,
świadczenie zwyczajowo przyjętej pomocy rodzinnej w postaci
kupowania okresowo środków czystości nie wyczerpuje pojęcia
„dostarczania środków utrzymania”19.
Wnioski
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie mają charakteru
cywilnoprawnego i prawo do nich nie podlega cesji, dziedziczeniu
ani innej formie następstwa prawnego. Prawa i obowiązki ściśle
związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą
śmierci zmarłego przechodzą na określone osoby, nie należą do
spadku. Prawo do tych świadczeń powstaje wyłącznie wskutek
spełnienia ustawowych przesłanek określonych w przepisach z
zakresu ubezpieczeń społecznych, zaś art. 136 ustawy emerytalnej
w sposób odmienny od prawa spadkowego reguluje prawo do niezrealizowanego świadczenia20.
W związku z brakiem definicji legalnej pojęcia pozostawania
na czyimś utrzymaniu, zgodnie z definicją wypracowaną przez
judykaturę, poprzez pojęcie pozostawania przez zmarłego na
utrzymaniu członka rodziny należy rozumieć sytuację, kiedy zmarły wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia i w ogóle go nie
otrzymał lub sytuację, gdy otrzymane świadczenie zostało przyznane w najniższej wysokości, zaś koszt zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb zmarłego był znacznie wyższy niż kwota uzyskanego świadczenia. Ponadto, należy wskazać, że świadczenie
pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawania na utrzymaniu”, które ma ściśle materialne znaczenie, a jego
miarą jest zapewnienie środków pieniężnych koniecznych do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby pozostającej na
19 Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca
2011 r., sygn. akt III AUa 2026/10, LEX nr 1102954.
20 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014 r., III
AUa 2412/13, LEX nr 1953237
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utrzymaniu21. Co ważne, samo pozostawanie zmarłego na utrzymaniu innej osoby, nie uprawnia jej do otrzymania świadczenia
należnego do dnia śmierci, jeśli osoba taka nie była członkiem rodziny zmarłego22.
Streszczenie
Rozważania niniejszego artykułu skupiają się wokół analizy art. 136
ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony złożył wniosek
o emeryturę lub rentę i zmarł przed ustaleniem prawa do świadczenia
albo miał już przyznane prawo do emerytury lub renty, lecz zmarł przed
terminem wypłaty ustalonego świadczenia. Autorka podejmuje próbę
wyjaśnienia jak należy interpretować pojęcie pozostawania na czyimś
utrzymaniu w rozumieniu art. 136 omawianej ustawy. Przedmiotem analizy jest orzecznictwo sądów powszechnych.
Summary
Any people maintained by other members of the family, as understood by
Article 136 sec. 1 of the Polish Act on Pensions paid from the Social Security
Fund.
The considerations contained in this paper are focused on the analysis of Article 136 sec. 1 of the Polish Act on Pensions paid from the Social
Security Fund. The aforesaid provision applies in the situation when the
person covered with social security filed for pension and died before his
right to pension was acknowledged, or has already been granted the right
to pension but died before such pension was paid. The author tries to
explain how we should interpret the concept of being at someone’s maintenance within the meaning of Article 136 of the aforementioned Act. The
subject of the analysis is the case law created by common courts.
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Agnieszka Bernecka

Pełnomocnik rodzica a zgoda na zabieg medyczny dziecka
1. Przedstawicielstwo i jego rodzaje
Przedstawicielstwo w prawie polskim zostało uregulowane w
kodeksie cywilnym w księdze pierwszej1. Instytucja ta polega na
dokonaniu czynności przez przedstawiciela działającego w imieniu
reprezentowanego i na jego rzecz2. Do instytucji przedstawicielstwa zbliżona jest instytucja zastępcy pośredniego, który tym różni
się od przedstawiciela, że na podstawie umowy działa w swoim
imieniu, ale na cudzy rachunek, przykładem może być umowa
komisu3. Od przedstawicielstwa należy odróżnić także prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, gdzie dochodzi do działania na
cudzy rachunek, we własnym imieniu oraz bez wyraźnego umocowania4. Inną instytucją jest urząd posłańca, jego zadaniem jest
jedynie przenoszenie złożonych już przez inną osobę oświadczeń
woli do adresata5.
Reprezentacja, aby była skuteczna musi być obwarowana
pewnymi warunkami, po pierwsze przedstawiciel musi mieć umocowanie i działać w jego granicach, po drugie musi mieć zdolność
do reprezentowania, po trzecie musi działać w imieniu reprezentowanego oraz po czwarte rodzaj czynności prawnej musi być taki,
aby było można jej dokonać przez pełnomocnika. Pierwsza przesłanka przejawia się w umocowaniu do działania w imieniu mocodawcy, czy to na podstawie ustawy, gdzie legislator określa zakres
działań, czy umowy, gdzie reguluje ją zakres udzielonego pełnoUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.
W. Gawrylczyk, Przedstawicielstwo, "Monitor Prawniczy" 2000, nr 12, passim,
< http://czasopisma.beck.pl/monitorprawniczy/artykul/przedstawicielstwo/
> (20 V 2016).
3 A. Kędzierska-Cieślak., Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 31.
4 W. Czachórski, Zobowiązania - zarys wykładu, Warszawa 1999, s. 435-439.
5 S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, tom I, Część ogólna, S. Grzybowski (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s.747-748.
1

2
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mocnictwa. Druga przesłanka jest uzależniona od zdolności do
czynności prawnych, to jest w efekcie do składania oświadczeń woli. Przedstawiciel ustawowy musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, aby reprezentować inną osobę. Pełnomocnikiem zaś
może być osoba, która posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, nie wpływa to jednak na zakres czynności, jakie podejmuje w imieniu mocodawcy6. Trzecia przesłanka przypomina o
tym, że czynność dokonana jest w imieniu reprezentowanego7.
Czwarta odnosi się do reguły, którą jest możliwość dokonania
czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie
jednak z regulacją kodeksu cywilnego, istnieją wyjątki od tej reguły.Przykładowo nie można zawrzeć związku małżeńskiego przez
przedstawiciela ustawowego8.
Wyróżnić można trzy rodzaje przedstawicielstwa: przedstawicielstwo ustawowe, przedstawicielstwo umowne to jest pełnomocnictwo i prokurę.
2. Przedstawicielstwo ustawowe
Ten rodzaj przedstawicielstwa musi bezpośrednio wynikać z
przepisów ustawy lubz orzeczenia sądowego. Jest unormowane w
takich aktach prawnych jak kodeks rodzinny czy kodeks cywilny.
W oddziale drugim kodeksu rodzinnego jest unormowany
zakres władzy rodzicielskiej, jednym z jej elementów jest reprezentowanie małoletnich dzieci przez ich rodziców9.Istotne jest, iż w
przypadku kiedy rodzice nie mogą samodzielnie wykonywać władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, władzę wykonuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy10.
Przedstawicielstwo ustawowe wynikające z kodeksu cywilnego dotyczy ustanowienia opieki lub kurateli dla ubezwłasno-

W. Gawrylczyk., Przedstawicielstwo…
A. Wolter, Prawo cywilne - zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s. 308.
8 W. Gawrylczyk, Przedstawicielstwo…
9 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9
poz. 59, art. 98§1.
10 Ibidem. art. 99.
6
7
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wolnionego11. Opiekun jest uprawniony do reprezentacji osób
ubezwłasnowolnionych zgodnie z przepisami o władzy rodzicielskiej12. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo powoływany
jest kurator, który sprawuje nadzór i zarządza jej majątkiem. Jest on
powoływany na podstawie postanowienia sądu w tym zakresie13.
Kurator może być ustanowiony także w przypadkach: dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego w celu strzeżenia jego praw14;
dla osoby ułomnej, która potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw, w tym przypadku zakres uprawnień kuratora jest określany przez sąd opiekuńczy15 czy w celu ochrony praw osoby nieobecnej, która nie może wykonywać swoich praw lub wykonuje je
nienależycie16.
Na gruncie omawianych przepisów warto przywołać orzeczenie17 Sądu Najwyższego dotyczące udzielenia pełnomocnictwa
przez matkę w imieniu swoim i małoletniego dziecka. Kwestią zasadniczą było ustalenie czy udzielone przez matkę pełnomocnictwo wygasło w chwili uzyskania pełnoletności przez dziecko. „W
imieniu małoletniego oświadczenie woli złożyła jego przedstawicielka ustawowa, udzielając pełnomocnictwa. Czynność tę należy
uznać za prawnie skuteczną i późniejsze zdarzenia nie mogą jej
zniweczyć. Ani prawo materialne, ani procesowe nie zawiera przepisu, który przekreślałby - z mocą wsteczną z chwilą dojścia mocodawcy do pełnoletności - skuteczności prawnej czynności dokonanej przez przedstawiciela ustawowego w imieniu i na rzecz mocodawcy”18. Zgodnie z tym rozumowaniem małoletni po uzyskaniu
pełnoletności mógł sam odwołać pełnomocnictwo, od tego bowiem
momentu mógł dokonywać oświadczeń woli w swoim imieniu z
pełnym skutkiem prawnym. Osiągnięcie przez niego pełnoletności
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93,
art. 13§2.
12 W. Gawrylczyk, Przedstawicielstwo…
13 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. …, art. 181§1.
14 Ibidem, art. 182.
15 Ibidem, art. 183§1.
16 Ibidem,art. 184§1.
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1983 r. I CR 34/83.
18 Ibidem.
11
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wskazuje tylko na ustanie przedstawicielstwa ustawowego, jednak
czynności dokonane przez przedstawiciela ustawowego przed tym
terminem pozostają w mocy.„W szczególności nie do pogodzenia z
tymi przepisami jest pogląd, jakoby w przypadku udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez przedstawiciela ustawowego w
imieniu dziecka przedstawiciel przelewał swoje uprawnienie do
reprezentowania na pełnomocnika. Przy takim rozwiązaniu należałoby już konsekwentnie przyjąć, że pełnomocnictwo procesowe
wygasa zarówno przy zmianie przedstawiciela ustawowego, jak
też przy zmianie organów osoby prawnej, a że tak nie jest, nie ma
wątpliwości”19. W doktrynie istnieją rozbieżności w tym zakresie,
czego przedmiotem jest ta publikacja. Odmienny pogląd jest równie często prezentowany między innymi w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 3.V.1968 r. III PZP 9/68.
3. Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo jest również rodzajem przedstawicielstwa,
wynikające jednak z innego umocowania. Podstawą pełnomocnictwa jest umowa między mocodawcą a pełnomocnikiem, jako jednostronnego oświadczenie woli20. Zgodnie z zakresem umocowania możemy wyróżnić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe oraz
szczególne.
Pełnomocnictwo ogólne charakteryzuje się tym, iż mocodawca nie wskazuje czynności jakichma dokonać pełnomocnik, jest on
upoważniony do składania oświadczeń woli klienta w każdej
sprawie w zakresie zwykłego zarządu21. Zgodnie z art. 99 k.c. forma w jakiej powinno być udzielone pełnomocnictwo jest formą pisemną pod rygorem nieważności. „Na zasadzie wolności umów
wyrażonej w art. 3531 KC może uzależnić zawarcie umowy od
przedłożenia pełnomocnictwa w formie notarialnej czy z podpisem
poświadczonym notarialnie, albo np. nie zawierać umowy”22. Peł-

19

Ibidem.
A. Wolter, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s. 312.
21 Wyrok Sądu Najwyższego z 8.10.1997 r., II CKN 362/97 (OSNC Nr2/1998,
poz. 33).
22 W. Gawrylczyk, Przedstawicielstwo…
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nomocnictwo rodzajowe upoważnia pełnomocnika do dokonania
czynności prawnych pewnego rodzaju, nawet przekraczających
zwykły zarząd chyba, że zgodnie z przepisami art. 99 k.c. jest wymagane pełnomocnictwo do konkretnej czynności. Przykładami
takiego pełnomocnictwa może być zarząd nieruchomości czy zawieranie konkretnych umów.Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do dokonania konkretnej, wskazanej przez mocodawcę czynności prawnej w jego imieniu. Istnieją także inne podziały pełnomocnictwa, jednak chciałabym wskazać jeden dotyczący pełnomocnictwa ogólnego i substytucyjnego. Zgodnie z art. 106 k.c. jeżeli w
pełnomocnictwie, ustawie lub innym stosunku prawnym dopuszczono taką możliwość, pełnomocnik ogólny może ustanowić do
dokonywania czynności innych pełnomocników zwanych substytucyjnymi.
Wygaśniecie pełnomocnictwa może nastąpić w wyniku kilku
zdarzeń, po pierwsze po upływie okresu na jaki go udzielono, po
drugie po dokonaniu czynności przez pełnomocnika do jakiej go
upoważniono, po trzecie w razie śmierci pełnomocnika, po czwarte
w razie śmierci mocodawcy oraz po przez odwołanie umocowania.
Zgodnie z przepisem art. 101 k.c. pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
4. Władza rodzicielska
Władza rodzicielska została uregulowana w oddziale drugim
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego23. W kodeksie sprecyzowany
jest moment jejzakończenia, to jest pełnoletniość dziecka24. Nie istnieje jednak przepis, który wskazuje chwilę jej rozpoczęcia. Jest to
związane z nieuregulowanym prawnie statusem dziecka poczętego. W tym bowiem zakresie kwestią sporną pozostaje charakter
prawny władzy ojca i jego możliwości decydowania o dziecku25,
czy pozostawienie pełni dyspozycji matce, gdyż ona odpowiada za
swoje ciało, a tym samym za dziecko poczęte.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. …
Ibidem. art. 92.
25 H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Warszawa 2013, s.641.
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Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom26. Sąd w
granicach swoich kompetencji może ograniczyć, atakże pozbawić
rodziców władzy rodzicielskiej. Należy zaznaczyć, że władzę tę
można utracić ze względu na ubezwłasnowolnienie rodziców, bowiem tylko osoby z pełną zdolnością do czynności prawych mogą
ją posiadać27.
Na władzę rodzicielską składają się obowiązki rodziców w
zakresie wychowania dzieci i pieczy nad jego majątkiem28. Rodzice
swoje obowiązki rodzicielskie powinni wykonywać z poszanowaniem godności dziecka. Norma ta nie może być bezpośrednio egzekwowana, ale stanowi jedno z kryteriów prawidłowo wykonywanej władzy rodzicielskiej29.
Do zakresu tejże władzy należy zaliczyć odpowiedzialność za
dziecko, a także uwzględnianie w miarę możliwości jego stanowiska, w jego własnych sprawach30. Powinna być wykonywana
zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym, również interesem rodziców, gdy nie da się ich rozdzielić od interesów dziecka31.
Natomiast obowiązkiem dziecka powinno być posłuszeństwo
względem rodziców32.
Zakres władzy rodzicielskiej przekłada się na trzy zasadnicze
elementy, po pierwsze na pieczę nad dzieckiem, po drugie na pieczę nad jego majątkiem i po trzecie na reprezentację dziecka.
Piecza nad dzieckiem obejmuje jego wychowanie, kierowanie,
troskę o środowisko w jakim przebywa oraz troskę o osobę dziec26 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9
poz. 59, art. 93.
27 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1995r., III CZP 36/95,
OSNC 1995, nr 7-8, poz. 111.
28 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9
poz. 59, art. 98.
29 Uzasadnienie do nowelizacji
KRO<http://bip.kprm.gov.pl/ftp/kprm/dokumenty/061124u2uz.pdf>(11 V 2016), s.10.
30 M. Śladkowski., Uwzględnienie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, „Jurysta” 2000, nr 6, Warszawa, s. 11.
31 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976, III CZP 46/75, OSNCP
1979, nr 9, poz. 184.
32 A. Sylwestrzak, Obowiązki dziecka wobec rodziców, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjalny” 2001, Poznań, nr 3, s.67.
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ka. Wychowanie to kształtowanie dziecka, oddziaływanie rodziców na nie zmierzające do ukształtowania jego postaw emocjonalnych, formowania światopoglądu i systemu wartości, rozwijania
intelektu dziecka, kształtowanie jego samodzielności czy nauka
współżycia społecznego i jego zasad33.Kierowanie, w doktrynie
wskazywane jako „należyte wychowanie”34 zawiera w sobie takie
elementy jak: określenie pobytu dziecka35, regulowanie jego trybu
życia, nadzór nad postępowaniem oraz odpowiedzialność karną i
cywilną w tym zakresie36, wybór kierunku edukacji37, zapewnienie
odpoczynku wakacyjnego czy wyjazd za granicę38. Elementami
troski o dziecko są: zapewnienie warunków mieszkaniowych, udostępnianie użytecznych przedmiotów, usuwanie zagrożeń życia lub
zdrowia39, żywienie na które składa się obowiązek alimentacyjny40,
leczenie, pielęgnacja czy decyzja o dokonaniu zabiegu.
Piecza nad majątkiem dziecka obejmuje zarząd jego majątkiem, dysponowanie czystym dochodem, kontrolowanie sytuacji
majątkowej dziecka czy rozliczenie z jego zarządu. Ze względu na
charakter pracy, te elementy zostaną pominięte w dalszym rozważaniu. Najważniejszym atrybutem władzy rodzicielskiej,o którym
traktuje ta publikacja jest reprezentacja dziecka. Składają się na nią
czynności prawne w imieniu dziecka oraz czynności procesowe.
Informacja o przedstawicielstwie ustawowym rodziców dziecka
zawarta jest w kodeksie rodzinnym41. Cechuje się ono władczym
H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Warszawa 2013, s.651.
34 J. Ignatowicz, J. Gajda, [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz, Warszawa 2012, s.877.
35 Wyrok NSA w Krakowie, z dnia 7 stycznia 1998r., I SA/Kr 420/97, LEX nr
31872.
36 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011 r., V KK 378/10,
OSNKW 2012, nr 3, poz. 25.
37 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998r., I CKN 499/97, LEX nr
50545.
38 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985r., III CRN 19/85,
LEX nr 8694.
39 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005 r., II KK 218/05,
OSNKW 2006, nr 2, poz.17.
40 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1997r., III CKN 217/97.
41 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. …, art.98.
33

429

działaniem rodziców wobec osób trzecich. W przypadku, gdy rodzice dokonują czynności w imieniu dziecka, a nie posiadają prawa
do jego reprezentowania, czynność taką należy zaliczyć do bezwzględnie nieważnych nie może być konwalidowana przez dziecko, które osiągnęło pełnoletność42. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dzieci, które ukończyły trzynasty rok życia mogą równolegle z rodzicami współdecydować o sobie43. Kluczowe znaczenie dla
instytucji reprezentacji, będzie miał art. 99 Kro, który wprost wskazuje, że w przypadku braku możliwości reprezentacji dziecka,
przez któregokolwiek z rodziców, pozostających pod jego władzą
rodzicielską, reprezentuje je kurator, wyznaczony przez sąd opiekuńczy. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, należy ustanowić
tylu kuratorów, ile dzieci ma być reprezentowanych44.
5. Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
Jak wspomniano na początku sąd opiekuńczy może w przypadku czasowej przeszkody w wykonywaniu władzy, zawiesić ją,
do czasu ustania przyczyny i ustanowić opiekę nad dzieckiem45. W
przypadku, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z
powodu trwałej przeszkody, nadużywania prawa rodziców do
opieki nad dzieckiem lub zaniedbywania obowiązków względem
dziecka, sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, w przypadku ustania przyczyny, władza rodzicielska również może zostać przywrócona46.
6. Zgoda na zabieg medyczny
Zgodnie z regulacjami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty, należy wyrazić zgodę na zabieg medyczny47. Do wyrażePostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1999 r., I CKN 299/98,
OSP 2000, z.12, poz.186.
43 H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Warszawa 2013, s.677.
44 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1997 r., I CKU 13/97.
45 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. …, art. 110.
46 Ibidem.art. 111.
47 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.
1997 nr 28 poz. 152, art. 34§1.
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nia zgody pacjenta na zabieg medyczny zastosowanie znajdą także
przepisy ustawy o rzeczniku praw pacjenta, gdzie wyróżnieni zostali pacjenci, którzy ukończyli szesnasty rok życia, gdyż uzyskują
oni możliwość wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub
świadczenia medycznego48. W związku z tymi regulacjami można
wyróżnić dwa rodzaje zgody tj. zgodę zastępczą lub kumulatywną.
Zgoda zastępcza występuje w sytuacji, kiedy małoletni nie
ukończył szesnastego roku życia. Co do zasady w takim przypadku to przedstawiciel ustawowy dokonuje zgody za małoletniego.
Wyjątkiem jest, kiedy rodzicie pozbawieni są władzy rodzicielskiej,
w takim przypadku zgodę wydaje sąd opiekuńczy. Stąd nosi ona
miano zastępczej, gdyż jest dokonywana za małoletniego przez
jego przedstawiciela. Wyrażona powinna być w formie ustnej lub
dorozumianej, tak aby lekarz nie miał wątpliwości co do składanego oświadczenia woli49. Na podstawie art. 17 ustawy o prawach
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, zgoda może być wyrażona w
szczególnych przypadkach, przez opiekuna faktycznego osoby,
która wymaga opieki ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność czy wiek.
Zgoda łączna lub kumulatywna pojawia się w przypadku,
gdy małoletni uzyskał szesnasty rok życia. Zgodnie z przepisami
ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, jeżeli działa
z rozeznaniem ma prawo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny, ma także prawo do udzielenia sprzeciwu wobec świadczenia
medycznego. W przypadku rozbieżności zgody małoletniego oraz
zgody przedstawicieli ustawowych, sprawa zostanie rozstrzygnięta
przez sąd opiekuńczy, który kierując się dobrem dziecka oraz na
podstawie zebranych materiałów określi czy zostanie ono poddane
świadczeniu medycznemu50. Zgoda na świadczenie medyczne powinna być wyrażona w formie ustnej lub dorozumianej, jeżeli jed-

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417, art. 17 ust.1.
49 Zgoda na zabieg medyczny, <http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj//artykul/zgoda-maloletniego-na-zabieg-medyczny> (25 V 2016)
50 K. Przyborowska, Zgoda pacjenta na leczenie, <
http://www.prawapacjenta.eu/?pId=2485 > (28 V 2016).
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nak jest to zabieg podwyższonego ryzyka, zgoda powinna być wyrażona na piśmie51.
7. Dokonanie czynności z zakresu władzy rodzicielskiej
przez pełnomocnika
Powyższe rozważania były konieczne do przeanalizowania
jednej z uchwał Sądu Najwyższego52, w której sąd pochylił się nad
następującym pytaniem prawnym: Czy rodzic w ramach władzy
rodzicielskiej może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka?
Zgodnie ze stanem faktycznym zagadnienie prawne powstało
w sprawie, w której szpital wystąpił do sądu rejonowego, na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
o wyrażenie zgody na udzielenie małoletniej pacjentce świadczeń
zdrowotnych to jest badań laboratoryjnych i gastroskopii w znieczuleniu ogólnym. Sąd rejonowy udzielił powyższej zgody, ponadto ustalił, że małoletnia ma jednego przedstawiciela ustawowego,
którym jest jej ojciec. Sąd ustalił również, że na podstawie pełnomocnictwa ogólnego, ojciec upoważnił pełnomocnika to reprezentacji go przed wszystkimi instytucjami w sprawach związanych z
wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jego małoletniej córki oraz
do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Sąd rejonowy nie
miał żadnych wątpliwości co do tego, że nie ma możliwości udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania władzy rodzicielskiej.
W apelacji pojawiła się wątpliwość dotycząca zasady prawa
cywilnego, która dopuszcza dokonanie czynności przez pełnomocnika, w przypadku osobistej niemożności jej dokonania. Sąd Apelacyjny wskazał również, że przepisy kodeksu rodzinnego nie zakazują wyrażenia zgody przez przedstawiciela w zakresie pieczy nad
dzieckiem. Tutaj należy zauważyć, że przedstawicielem dziecka
dalej pozostaje ojciec małoletniej.
Dalej w uzasadnieniu wskazano, że kierując się dobrem
dziecka, działania pełnomocnika, są pożądane, w sytuacjach wy51
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Ibidem.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku, III CZP 19/15.

magających natychmiastowej reakcji, gdy rodzice nie są w stanie
okresowo wykonywać pieczy. Patrząc na powyższe rozważania o
pieczy rodziców, nasuwa się konkluzja, że kodeks rodzinny przewiduje sytuację, w której rodzice czasowo nie mogą sprawować
pieczy nad dzieckiem. Wtedy na gruncie art. 110 kro, należy czasowo zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej i ustanowić
opiekę dla małoletniej, do czasu ustania przeszkody.
Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazuje, że rodzic nie może
skutecznie udzielić pełnomocnictwa ogólnego, do czynności z zakresu władzy rodzicielskiej. Podkreśla jej wyłączny charakter w
zakresie opieki, zarządu majątkiem i reprezentacji, zaznacza jednak, że dla dobra dziecka, jest możliwość posługiwania się innymi
osobami w jej wykonywaniu53. Zgodnie z kro, gdy żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka, reprezentacja przechodzi na
osobę kuratora, ustanowionego przez sąd54.
Słusznie wskazuje, że pełnomocnictwo do czynności materialnoprawnych z art. 96 wyklucza istnienie pełnomocnictwa o takim samym zakresie jak przedstawicielstwo ustawowe. W sprzeczności pozostają również przepisy kodeksu cywilnego wskazujące
na czynności zwykłego zarządu, takie można wykonywać przy
pełnomocnictwie ogólnym. Jednak do czynności przekraczających
ten zarząd, co do zasady wykonywanie władzy rodzicielskiej opiera się na takich czynnościach, wymaga pełnomocnictwa szczególnego. Pełnomocnictwo ogólne w efekcie doprowadzałoby do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak te ograniczenia pozostają wyłącznie w kognicji sądu opiekuńczego. „Ponadto przepisy kodeksu rodzinnego mają charakter przepisów iuscogensi nie mogą być zmienione ani w drodze umowy pomiędzy rodzicem a osobą trzecią, ani w drodze jednostronnej czynności
prawnej”55.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1999 r., II CKN 601/98.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9
poz. 59, art.99.
55 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku, III CZP 19/15.
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Sąd Najwyższy powołuje się w swoim uzasadnieniu na Konwencje o prawach Dziecka56 powołując się na normę ogólną mówiącą o jego interesie i dobru, jako wartościach nadrzędnych i branych pod szczególną uwagę przy wykładni przepisów prawa raz
przy jego stosowaniu przez sądy.
„Przesłanki skuteczności zgody pacjenta można podzielić na
ogólne oraz szczególne. Warunki ogólne, a więc takie, które można
odnieść uniwersalnie do każdego przypadku wyrażania aktu zgody przez pacjenta, to: posiadanie przez osobę udzielającą zgody
kompetencji do jej wyrażenia (tylko bowiem osoba będąca prawnym dysponentem określonych, chronionym prawem dóbr może
wyrazić zgodę na ingerowanie w ich sferę)”57. Natomiast zgodnie z
opisywanym orzeczeniem, zgoda na dokonanie zabiegu medycznego nie ma charakteru osobistego, ponieważ może być wyrażona
przez przedstawiciela ustawowego. Ten argument był również
elementem glosy do powyższego orzeczenia, „procedury medyczne zwykle dotyczą sfery osobistej życia człowieka, co implikuje
przyjęcie, że zgoda na ich przeprowadzenie należy jednak do tych
czynności, które prawo wyłącza z katalogu tych, które w sposób
dorozumiany mogą być wykonane przez pełnomocnika. Fakt, iż
zgoda może być wyrażona przez przedstawiciela ustawowego, którym jest rodzic o tyle nic tu nie zmienia, iż dotyczy relacji rodzic –
dziecko, a więc opartej na szczególnej więzi, której brak w przypadku pełnomocnika”58.
Zgodnie z powyższymi ustaleniami Sąd Najwyższy nie wyklucza sytuacji, w których możliwe jest powołanie pełnomocnika
do czynności z zakresu władzy rodzicielskiej w przypadkach, gdy
przedstawiciel ustawowy nie może ich samodzielnie dokonać, a
kiedy nie będzie możliwości powołania kuratora przez sąd opiekuńczy. Wprost wskazuje, że „udzielenie pełnomocnictwa nie
oznacza ograniczenia władzy rodzicielskiej, a w przypadku kiedy
pełnomocnik nie zgadza się na dokonanie określonej czynności naKonwencja o prawach Dziecka, Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526.
K. Baron, Zgoda Pacjenta, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 9, Kraków, s.45.
58 Z. Jancewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III
CZP 19/15, „Rocznik Nauk Prawnych”2015, Volume 25, Lublin, s.187-195.
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leży uzyskać zgodę rodziców lub sądu opiekuńczego”, co zdecydowanie wyklucza cel powołania takiego pełnomocnika. Ponadto
jeden z glosatorów porównuje takiego pełnomocnika do posłańca z
racji braku luzu decyzyjnego jaki przysługuje pełnomocnikom59.
W glosie częściowo krytycznej dotyczącej zakresu władzy rodzicielskiej, można mieć wątpliwości co do jednoznaczności uzasadnienia orzeczenia, bowiem: „Czy Sąd Najwyższy uznał, że rodzic może ustanowić pełnomocnika ds. medycznych do podejmowania decyzji o leczeniu dziecka? Odpowiedź twierdząca moim
zdaniem prowadzi do ograniczenia roli rodzica w wykonywaniu
władzy rodzicielskiej i decydowaniu o istotnych sprawach dziecka,
więc jest nie do zaakceptowania”60.
Podsumowanie
Na podstawie omówionego powyżej orzeczenia można zauważyć po pierwsze rozbieżność doktryny w tej sprawie. Po drugie zagrożenie dla prawidłowego wykonywania elementów władzy rodzicielskiej, a także reprezentacji dziecka. Ustanawianie pełnomocnika, a
w konsekwencji w trudnych przypadkach lub znacznych rozbieżnościach, potwierdzania złożonego oświadczenia przez rodzica, wydaje
się być co najmniej nieuzasadnione. Na gruncie rozważań tego orzeczenia należałoby podjąć próbę zastanowienia się, czy nie lepiej byłoby uzyskać zgodę opiekuna faktycznego małoletniego lub zgody sądu
na świadczenie medyczne. W przypadku utrwalenia się praktyki zainicjowanej przez Sąd Najwyższy może dojść do naruszeń wykonywania władzy rodzicielskiej, a także odpowiedzialności odszkodowawczej od pełnomocników, za złe lub nienależyte wykonanie
oświadczeń rodziców, co absolutnie nie ma związku z dobrem najmniej zaangażowanego w sprawę dziecka.Warto zaznaczyć, iż instytucja pełnomocnictwa ułatwia dokonywanie czynności prawnych w
imieniu mocodawcy, jednak wydaje się, że wykonywanie obowiązków do jakich rodzic zobowiązał się przy obejmowaniu władzy rodzicielskiej winien wykonywać osobiście.Na wykonywanie władzy
59

Ibidem.
T. Zimna, Glosa do uchwały SN z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, LEX
el.2015.
60
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rodzicielskiej składa się także odpowiedzialność za podjęte w sferze
prawnej dziecka decyzji, bez możliwości dochodzenia roszczeń za ich
niepowodzenie. W przypadku wykonywania takich czynności przez
pełnomocnika, niewykluczone, że rodzic będzie chciał dochodzić
roszczeń za błędną decyzję pełnomocnika lub dobro dziecka będzie
inaczej pojmowane przez pełnomocnika a inaczej przez rodzica.
Streszczenie:
Publikacja dotyczy aspektów prawnych związanych ze składaniem
oświadczeń woli przez pełnomocnika rodziców z zakresu ich władzy
rodzicielskiej. Początkowo wyjaśniono instytucję przedstawicielstwa zarówno ustawowego jak i umownego. Wskazano na przedstawicielstwa
wynikające z władzy rodzicielskiej, ale także ustanawiane sądowo. Następnie scharakteryzowano pełnomocnictwo jako jednostronne oświadczenie woli mocodawcy wobec pełnomocnika. Podzielono rodzaje pełnomocnictw na ogólne, szczególne i rodzajowe. Wskazano również inne
instytucje prawa cywilnego zbliżone do pełnomocnictwa. W kolejnym
punkcie przedstawiono elementy władzy rodzicielskiej, na którą składają
się piecza nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem oraz reprezentacja
dziecka. Incydentalnie wskazano przepisy mówiące o ograniczeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Ostatnim istotnym punktem jest opis
udzielenia zgody na świadczenie medyczne przez przedstawiciela ustawowego czy opiekuna faktycznego. Poruszono również kwestię zgody
zastępczej i kumulatywnej, które dotyczą osób powyżej i poniżej szesnastego roku życia. W zakresie tej problematyki prześledzone został orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym dopuszczono ustanowienie pełnomocnika w zakresie udzielenia zgody na świadczenie medyczne.
Słowa kluczowe: zabieg medyczny, zgoda pacjenta, zgoda małoletniego, prawo, medycyna
Summery:
The proxyparent and consent to medicaltreatment of the child
The publication refers to the legal aspects related to the compos-dish
declarations of intent by proxy parents in the field of their parental authority.
Initially, explained the institution of representation in both the statutory and
contractual. They pointed to the representation resulting from parental
authority, but also established a forensic. And further characterized by a
power of attorney as a unilateral declaration of intent to the principal agent.
Divided types of powers of attorney general, specific and generic. It also
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identifies other institutions of civil law similar to the power of attorney. The
next section presents the elements of parental authority, which consists of
custody of the child, management of its assets and the representation of the
child. Incidentally indicated provisions regarding restriction and deprivation
of parental authority. A final important point is the description of consent for
medical services by a statutory representative or actual guardian. The issue
also consent replacement and cumulative, which relate to people-above and
below the age of sixteen. In terms of this issue has been traced Supreme
Court ruling, which allowed the establishment of a proxy for the grant of
consent for medical services.
Keywords: medicaltreatment, the patient'sconsent, the consent of a
minor, law, medicine
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Barbara Borucka

Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym
Wstęp
W życiu codziennym wiele z par małżeńskich, którzy mają
problemy w związku, zastanawia się nad rozwodem. Rozwód jest
powszechną i najczęściej wybieraną instytucją do ustania małżeństwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ta instytucja jest definitywnym i nieodwracalnym końcem małżeństwa. Dlatego warto pamiętać, o unormowaniu w polskim systemie prawnym instytucji separacji, która może stać się tymczasowym rozwiązaniem mającym na
celu pogodzenie się małżonków.
Początki separacji, jako uregulowanej instytucji prawnej sięgają okresem zakończenia II wojny światowej, kiedy to została ona
wprowadzona 25 września 1945 roku dekretem Prawo małżeńskie1.
Po kilku latach jednak została usunięta z polskiego systemu prawnego2. Dopiero została ona ponownie unormowana w polskim
prawie rodzinnym przez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która
obowiązuje od 16 grudnia 1999 roku3. Ponowne wprowadzenie
separacji miało na celu wskazać fakt, iż ta instytucja odgrywa ważną rolę w małżeństwie, która nie tylko wzmacnia zasadę trwałości
małżeństwa, ale też posiada znacznie mniejsze skutki dla małżonków, niż to miałoby miejsce w sytuacji rozwodu.
Ta instytucja jest bardzo powszechna w wielu państwach europejskich takich jak np. Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania,
Francja. W Polsce jednakże, świadomość istnienia separacji jest niska i nie jest tak popularna jak w innych krajach. Wynikać to może,
Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie, Dz.U. 1945 Nr 48 poz. 270.
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.BECK, Warszawa 2014, s. 170.
3 Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.1999, Nr 52, poz. 532.
1
2
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z faktu nieposiadania szczegółowej znajomości następstw orzeczonej separacji. Dlatego małżonkowie w większości przypadków podejmują decyzję o rozwodzie4.
Separacja została umieszczona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym· w Tytule I „Małżeństwo”, jako Dział V noszący nazwę
„Separacja”, po Dziale IV „Ustanie małżeństwa”. Przepisy, które,
regulują separację występują w art. 611-616 k.r.o. Oprócz przepisów
z k.r.o. separacja występuje w Kodeksie postępowania cywilnego5
tj.: Części I „Postępowanie Rozpoznawcze”, Księdze I „Proces”,
Tytule VII „Postępowanie odrębne”, w Dziale I „Postępowanie w
sprawach małżeńskich”. Te regulacje zawierają najistotniejsze kwestie związane z uporządkowaniem dotychczasowego życia rozdzielonych małżonków.
Pojęcie separacji
Termin „separacja” wywodzi się z łacińskiej nazwy separatio,
przez którą należy rozumieć rozłąkę, izolację, oddzielenie, odosobnienie6. Separacja w małżeństwie jest instytucją prawną, która niesie za sobą pewnego rodzaju zniesienie lub zerwanie wspólnoty
małżeńskiej, głównie za pomocą orzeczenia sądowego. Polega,
więc, na tzw. „rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża”. Po orzeczeniu separacji ustają również prawa i obowiązki, które powstają z
chwilą zawarcia małżeństwa. Mogą być majątkowe jak i niemajątkowe. Separacja jest instytucją tymczasową i rozwiązaniem alternatywnym, które ma na celu uniknięcie rozwodu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym osobę, w stosunku, do której zostanie orzeczona separacja będzie się ją określać, jako „małżonka pozostającego w separacji”.
Rodzaje separacji
Należy wiedzieć, że wyróżnia się dwa rodzaje separacji:

4 A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2007, s. 18-34.
5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.
1964 Nr 43 poz. 296.
6 Słownik łacińsko-polski. pod red. M. Plezia, Warszawa 1999, Tom V, s. 112.
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• Separacja faktyczna,
• Separacja sądowa.
Separacja faktyczna jest konsekwencją postępowań samych
małżonków. Polega na rozkładzie wspólnego pożycia między małżonkami, co może stanowić następstwo zaniknięcia między nimi
zarówno więzi fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Ten rodzaj
separacji nie jest skutkiem orzeczenia sądu, lecz efektem dobrowolnych ustaleń współmałżonków o tymczasowym rozstaniu,
przeznaczającym sobie czas na możliwe zdecydowanie się na rozwód bądź na kontynuację wspólnego życia.
Drugim rodzajem jest separacja sądowa, która polega na zatwierdzeniu istnienia separacji faktycznej poprzez orzeczenie sądowe. Ta odmiana separacji niesie za sobą skutki charakterystyczne
dla orzeczenia rozwodu, oprócz zniesienia związku małżeńskiego.
Małżonkom, którym już zostanie orzeczona separacja, nie zmieni
się ich stan cywilny, czyli nadal nie będą mogli oni zawrzeć nowych związków małżeńskich7.
Przesłanki orzeczenia separacji
Twórcy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o zmianie ustaw
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw8, która weszła w
życie w dniu 16 grudnia 1999 roku, wyszli z założenia, że przesłanki orzeczonej separacji przez sąd, nie powinny być jednakowe jak
przesłanki rozwodu. Otóż dysproporcja w zestawieniu z przesłankami pozytywnymi rozwodu, a przesłankami separacji jest dość
znacząca. Wskazuje się, że separacja posiada wyłącznie przesłankę
zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, natomiast w sytuacji
rozwodu potrzebne jest jeszcze wykazanie, że rozkład nie tylko ma
charakter zupełny, ale też i trwały9. Poprzez pojecie „zupełny rozJ. Ignatowicz, [w:], red. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012, s. 143.
8 Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532, z późn. zm.
9 M. Białecki, Separacja. Komentarz. Wzory pism, Wyd.: Wolters Kluwer SA,
Warszawa 2014, s. 3.
7
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kład” należy rozumieć zdarzenie nieprzerwane, stałe, co wskazuje,
iż jest to stałość, a nie jakiś moment. Ta sytuacja ma również miejsce, w wypadku rozkładu w trzech sferach więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej10.
Na podstawie art. 611 § 1 k.r.o., jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać,
ażeby sąd orzekł separację. Nie uwzględnienie przesłanki trwałości
rozkładu przez autorów ustawy, może wiązać się ze specyficznym
charakterem separacji, który ukazuje, że może jeszcze istnieć nadzieja na odbudowę relacji małżonków i ich powrót. Dlatego
otrzymanie separacji jest znacząco prostsze i szybsze niż uzyskanie
rozwodu, ponieważ aby ją osiągnąć, należy przede wszystkim,
uargumentować zupełny rozpadu pożycia.
Oprócz przesłanki pozytywnej orzeczenia separacji, istnieją
jeszcze dwie przesłanki negatywne, które są okolicznościami wykluczającymi stosowanie tej instytucji. Zrealizowanie chociażby
jednej z nich skutkować będzie tym, iż sąd oddali w całości powództwo o separację. Zgodnie z art. 611 § 2 k.r.o.11 separacja nie
może być dozwolona, pomimo zupełnego rozkładu pożycia, w
dwóch istotnych przypadkach tj., gdy:
• wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych
małoletnich dzieci małżonków,
• jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Zarówno w sprawach o separację jak i o rozwód dobro wspólnych małoletnich dzieci jest bezwzględną przesłanką negatywną. Dlatego też, gdy sąd rozpoznając sprawę stwierdzi, że dobro wspólnych
małoletnich dzieci znacznie się pogorszy przy orzeczeniu rozwodu,
czy też separacji nie orzeknie on o rozłączeniu małżonków. Jak twierdzi, J. Marciniak „dobro dziecka należy rozumieć przede wszystkim
jego interesy osobiste, a więc troskę o jego rozwój fizyczny i duchowy
10 P. Kasprzyk, Separacja małżonków : instytucja funkcjonująca w polskim prawie
rodzinnym i w prawie kanonicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2003, s. 107
11

Zob. art. 611 § 1 k.r.o., art. 611 § 2 k.r.o.
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oraz należyte przygotowanie do pracy odpowiednio do jego uzdolnień i zgodnie z interesem społecznym, jak również interesy majątkowe małoletniego, przejawiające się w prawidłowym zarządzaniu
jego majątkiem, właściwym przeznaczeniu płynących z jego dochodów oraz pozostawieniem w miarę możliwości nienaruszonej substancji jego majątku”12. Podczas badania dobra wspólnych dzieci, sąd
powinien uwzględnić przede wszystkim ich wiek, emocjonalność,
obecne relacje z każdym z rodziców, a w sytuacji pewnych obiekcji
może zasięgnąć fachowej opinii Rodzinnego Ośrodka DiagnostycznoKonsultacyjnego13. Niekiedy może się też zdarzyć, że separacja wywoła mniej bolesne doświadczenie dla dziecka, co rozwód albo dobro
dziecka nie zostanie zachwiane w sytuacji orzeczenia separacji14.
Aby rozważać następną przesłankę z art.611§2 k.r.o., trzeba spostrzec, iż to właśnie stanowisko sądu będzie sprowadzało się do rozstrzygnięcia o sprzeczności orzekanej separacji z zasadami współżycia
społecznego. Ustawodawca nie konkretyzuje względów powodujących sprzeczność, zatem ich katalog zostaje otwarty. Istota tych zasad,
ma na celu złagodzenie prawa i zharmonizowanie go z normami moralnymi i obyczajami15. Jednakże, w przeciwieństwie do rozwodu, nie
wyklucza się orzeczenia separacji, w sytuacji, gdy z żądaniem takim
wystąpi również małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa.
Zgodnie z przyjmowanym przez literaturę poglądem w procesie interpretacji omawianego przepisu, nie jest możliwe branie pod uwagę
winy małżonka wnoszącego o separację w granicach niezgodności
orzeczonej separacji z zasadami współżycia społecznego16. Dlatego
nie uwzględnienie winy małżonka w przesłankach negatywnych separacji nie było przez ustawodawcę zaniedbaniem redakcyjnym, ale
celowym zamysłem, ponieważ separacja bynajmniej nie jest taką samą instytucją, co rozwód i zastosowanie takich samych konsekwencji

J. Marciniak, Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Wyd. Prawnicze,
Warszawa 1975, s. 10.
13 M. Białecki, Separacja… , s. 5.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
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byłoby czymś sprzecznym17. Sąd podczas analizowania sprawy i dokonywania oceny dowodów, powinien stwierdzić, źródło nieporozumień pomiędzy współmałżonkami, oraz czy nastąpił już zupełny
rozkład pożycia małżeńskiego i czy zachodzą powyższe przesłanki
negatywne18.
Wyróżnia się, kolejną przesłankę na podstawie art. 611 § 3
k.r.o. którą, jest zgodne żądanie małżonków. Sąd w takim przypadku może orzec separację, gdy małżonkowie nie posiadają
wspólnych małoletnich dzieci. Przede wszystkim, ta przesłanka ma
służyć do usprawnienia uzyskania separacji, jeśli oboje małżonkowie się nie sprzeciwiają i wyrażają takową chęć i nie trzeba koncentrować się na dobru małoletnich dzieci. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że sąd może, a nie musi wydać orzeczenie separacji na podstawie tej przesłanki i dlatego powinien on stwierdzić
wiarygodność oświadczeń współmałżonków. Przedstawienie
zgodnych żądań jest w dużej mierze wymagane do wykorzystania
odpowiedniego trybu postępowania i w znacznym stopniu ułatwieniu przeprowadzeniu dowodów19.
Orzeczenie separacji
W sytuacji, gdy jeden z małżonków domaga się orzeczenia
separacji, natomiast drugi rozwodu i jego żądanie jest w pełni uzasadnione, sąd może przychylić się do jego żądania i orzec rozwód.
Jeśli, jednak niemożliwe jest orzeczenie rozwodu, za to wnioskowanie o separacje jest zasadne, sąd uwzględnia żądanie i orzeka
separację20.
Postępowanie przed sądem w sprawie o orzeczenie separacji
regulują przepisy k.p.c., zamieszczone w Części pierwszej noszącej
nazwę „Postępowanie rozpoznawcze”, Księdze pierwszej „Proces”,
w Tytule VII „Postępowanie odrębne” i w Dziale I „Postępowanie
w sprawach małżeńskich”21.
J. Panowicz-Lipska, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, Państwo
i Prawo 1999, s. 17.
18 J. Panowicz-Lipska, Instytucja…, s. 17.
19 T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 173.
20 Zob. art. 612 k.r.o.
21 P. Kasprzyk, Separacja…, s. 204.
17

445

Pozew o separację rozpatruje sąd powszechny, którym będzie
w pierwszej instancji właściwy rzeczowo sąd okręgowy zgodnie z
art. 17 pkt. 1 k.p.c.22. Natomiast właściwym miejscowo do wytoczenia powództwa o separację będzie sąd, w którego okręgu będzie
istniało ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, gdy choćby jedno z nich w tym w okręgu w dalszym ciągu ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli nie zostanie spełnione powyższe
wymogi, to wówczas właściwym będzie wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli ten warunek również nie zostanie wypełniony to w takim wypadku właściwym będzie sąd
miejsca zamieszkania powoda·.
Pozew o orzeczenie separacji może złożyć każdy z małżonków, nie tylko małżonek niewinny, ale również z tego prawa może
skorzystać małżonek winny rozkładowi małżeństwa. Jeśli natomiast chodzi o rodzaje postępowań odnośnie ustanowienia separacji wyróżnia się: odrębne i nieprocesowe23.
Zgodnie z art. 425 k.p.c. rozprawa o separację będzie odbywać
się w postępowaniu odrębnym, gdy zażąda jej orzeczenia tylko
jeden z małżonków, a drugi nie zajmie żadnego stanowiska lub
sprzeciwi się jej ustanowieniu. Natomiast zgodnie z art. 5671 k.p.c.
rozprawa odbędzie się w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli o
orzeczenie separacji wystąpią wspólnie małżonkowie ze zgodnym
wnioskiem24.
Na podstawie art. 436 k.p.c. sąd może powziąć próbę porozumienia się małżonków i skierować ich do mediacji, tylko wtedy,
gdy występują szanse na utrzymanie małżeństwa. Skierowanie jest
to możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone25.
Proces w sprawie o separację odbywa się z udziałem stron,
którymi są wyłącznie małżonkowie. Uczestnictwo osób postronnych w tym postępowaniu, jest wykluczone26.

Zob. art. 17 pkt. 1 k.p.c.
J. Grzelińska, Rozwód…, s. 94.
24 Zob. art. 425 k.p.c., art. 5671 k.p.c.
25 Zob. art. 436 k.p.c.
26 P. Kasprzyk, Separacja…, s. 205.
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W związku z treścią art. 427 k.p.c. posiedzenia w sprawie o
separację odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba, że obie
strony domagają się publicznego rozpoznania sprawy, a sąd wtedy
uzna, że jawność nie zagraża moralności27.
Podczas rozstrzygania o separacji korzysta się z przepisów
mających zastosowanie przy ustaleniu rozwodu tj. art. 57 k.r.o. orzeczenie o winie za rozkład pożycia, i art.58 k.r.o. - wyrok orzekający rozwód28.
Sąd rozstrzygając o separacji, orzeka również, który z małżonków ponosi winę rozkładu wspólnego pożycia. Natomiast na
skutek zgodnego żądania małżonków, sąd orzekając separację, nie
bierze pod uwagę winy rozkładu pożycia. Dlatego w tej sytuacji,
pojawiają się takie konsekwencje, jakby nikt z obojga małżonków
nie ponosił winy29.
Zgodnie z treścią art. 58 k.r.o. orzekając separację sąd rozstrzyga podobnie jak w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i
kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości
każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów
utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po orzeczonej separacji, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno
wychowywać się wspólnie, chyba, że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku porozumienia pisemnego sąd,
uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po orzeczonej separacji. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do
osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodoZob. art. 427 k.p.c.
J. Ignatowicz, [w:] red. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 147.
29 Zob. art. 57 k.r.o.
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wym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez
czas wspólnego w nim zamieszkania separowanych małżonków. W
wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco
nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym
rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o
przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu
zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego
przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego,
jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej
zwłoki w postępowaniu. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej30.
Skutki separacji
Separacja sądowa następuje na mocy uprawomocnienia się
wydanego orzeczenia dotyczącego ustanowienia separacji przez
sąd. Po jego uprawomocnieniu następują określone skutki prawne31. Przy omawianiu skutków orzeczonej separacji należy zacząć
od ogólnej zasady zawartej w przepisie art. 644 § 1 k.r.o., który stanowi, że orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba, że ustawa stanowi inaczej32. Przepis
ten jest odsyłający do przepisów regulujących skutki powstałe na
mocy wyroku rozwodowego. Zasadę zawartą w powyższym przepisie nie można wprost stosować, gdyż, jeśli chodzi o skutki majątkowe i niemajątkowe separacji nie będą one równoznaczne ze
skutkami wynikającymi z rozwodu33.
Poprzez orzeczenie separacji, małżonkowie nie będą mieli już
obowiązku wspólnego pożycia, który wynika z art. 23 k.r.o. NatoZob. art. 58 k.r.o.
P. Kasprzyk, Separacja…, s. 229.
32 Zob. art. 644 § 1 k.r.o.
33 P. Kasprzyk, Separacja…, s. 230.
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miast nadal są zobowiązani do współdziałania dla dobra rodziny,
którą przez swój związek założyli34.
Jako zdecydowanie najważniejszy skutek separacji można
wskazać, że nie powoduje ona ustania małżeństwa. Z tego wynika,
że nie znosi węzła małżeńskiego, czyli separowani małżonkowie
nie będą mogli zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Jednakże,
jeśli zawrze małżonek kolejne małżeństwo będąc równocześnie w
separacji, popełni tym samym przestępstwo bigamii, za co grozi
mu odpowiedzialność karna. Zgodnie z powyższym małżonek pozostający w separacji, nie jest osobą stanu wolnego, czyli nie dochodzi do zmiany jego stanu cywilnego35.
Kolejnym skutkiem separacji jest fakt, że małżonkowie nie
będą mogli mieć możliwości powrotu do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa, tak jak jest to możliwe w przypadku
orzeczenia rozwodu36.
Następnym rezultatem separacji, jest uchylenie domniemania
pochodzenia dziecka od męża matki, w sytuacji, gdy dziecko żony
urodziło się po upływie trzystu dni od sądowego orzeczenia separacji37. Na podstawie treści art. 614 § 3 k.r.o. jeżeli wymagają tego
względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy38. Wzajemną pomoc można rozważać, zarówno w charakterze majątkowym jak i niemajątkowym.
Charakter niemajątkowy opiera się głównie na trosce wzajemnego
wsparcia psychicznego, duchowego oraz w pomocy w wyjątkowych okolicznościach życiowych.39. Jednak należy mieć na uwadze,
iż nie można utożsamiać tego obowiązku z dostarczaniem alimentów. Ten skutek w dużej mierze zależy od względów słuszności,
które nie są sprecyzowane i dlatego należy odwoływać się do zaistniałych sytuacji życiowych40.

Zob. art. 23 k.r.o.
P. Kasprzyk, Separacja…, s. 231
36 Zob. art. 59 k.r.o.
37 T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 176.
38 Zob. art. 614 § 3 k.r.o.
39 A. Sylwestrzak, Skutki…, s. 84.
40 J. Grzelińska, Rozwód…, s. 28.
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Kolejny skutek separacji wynika z art. 614 § 4 k.r.o. Jest nim
obowiązek dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu. W takim przypadku
stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 k.r.o., z wyjątkiem § 3 tego
artykułu41. Ustawodawca odsyła, więc do przepisu ustalającego
obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwodu. Małżonek pozostający w separacji., który nie został uznany za wyłącznie winnego
rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od
drugiego małżonka separowanego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom
uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym
zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a orzeczona separacja pociąga
za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb
małżonka niewinnego, chociażby ten znajdował się w niedostatku42. Nie ma zastosowania do orzeczonej separacji art. 60 § 3 k.r.o.
gdyż ten przepis dotyczy wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
w razie zawarcia nowego małżeństwa, a w czasie orzeczonej separacji małżeństwo nadal trwa, więc zgodnie z tym dotyczyć on może
tylko i wyłącznie rozwodu43.
Orzeczona separacja skutkować będzie również tym, że powstanie między małżonkami rozdzielność majątkowa44. Ta rozdzielność powstanie ex lege i będzie miała charakter przymusowy.
W momencie, gdy, orzeczenie separacji się uprawomocni, będzie
można dokonać podziału trzech mas majątkowych, tj. majątku odrębnego męża, majątku odrębnego żony oraz majątku wspólnego,
który wytworzyli wspólnie małżonkowie w czasie trwania wspólności ustawowej do czasu uprawomocnienia się orzeczenia45. W
Zob. art. 614 § 4 k.r.o.
Zob. art. 60 k.r.o.
43 T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 177.
44 Zob. art.54 k.r.o
45 P. Kasprzyk, Separacja…, s. 238-239.
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skutek powstania tej rozdzielności, samodzielnie każdy z małżonków będzie sprawował zarząd nad obecnym majątkiem osobistym
jak i przedmiotami nabytymi po orzeczeniu separacji46.
Zgodnie art. 58 k.r.o., możliwy jest w wyniku orzeczenia separacji podział majątku objętego ustawową wspólnością przez sąd
na żądanie jednego z małżonków.
Istotnym również skutkiem jest odpowiedzialność majątkowa
separowanych małżonków. Jeśli chodzi o zobowiązania wynikłe z
okresu sprzed uprawomocnienia się orzeczenia separacji, małżonkowie będą odpowiadać za nie solidarnie. Natomiast zobowiązania
zaciągnięte przez któregokolwiek z małżonków po prawomocnym
orzeczeniu separacji, będą skutkować, tym, że odpowiedzialność
solidarna małżonków zostanie wyłączona i ten małżonek odpowiadał będzie samodzielnie za swoje długi47.
Należy również odnieść się do prawa spadkowego, gdzie
orzeczenie separacji ma też swoje skutki prawne, które zależne są
przede wszystkim gdy zostanie wytoczone powództwo separacyjne i chwili gdy uprawomocni się orzeczenie ustanawiającego separację48. Zgodnie z treścią art. 9351 Kodeksu cywilnego49 przepisów o
powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka
spadkodawcy pozostającego w separacji50. Z tego można wywnioskować, że ze spadkobierców ustawowych zostanie wykluczony
małżonek pozostający w separacji. Oprócz tego, trzeba mieć na
uwadze również treść art. 940 § 1 k.c. który stanowi, że małżonek
jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o
orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było
uzasadnione. Wspomniany przepis, wskazuje sposób wyłączenia
małżonka winnego z kręgu potencjalnych spadkobierców, w
związku z poczuciem społecznej sprawiedliwości51.

A. Sylwestrzak, Skutki…, s. 187.
J. Grzelińska, Rozwód…, s. 50.
48 A. Sylwestrzak, Skutki…, s. 244.
49 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz.
93, z późn. zm. Dalej: k.c.
50 Zob. art. 9351 k.c.
51 J. Grzelińska, Rozwód…, s. 49.
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Zniesienie separacji.
Na podstawie art. 616 § 1 k.r.o., na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Jak wynika z powyższego
artykułu nie ma innego sposobu na zniesienia separacji jak tylko i
wyłącznie przez postanowienie sądu okręgowego w postępowaniu
nieprocesowym. Ta czynność może nastąpić w każdym czasie. Legitymację czynną w tym postępowaniu mają małżonkowie separowani. Z chwilą orzeczenia sądu o zniesieniu separacji ustają jej
wszystkie skutki52. Jednym ze skutków zniesienia jest powstanie
ustawowego ustroju majątkowego z rozdzielności majątkowej. Jednakże, jeśli małżonkowie złożą zgodny wniosek, sąd może orzec o
utrzymaniu rozdzielności majątkowej między nimi53. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków54. Z tego może wynikać, zgoda sądu na pozostawienie władzy rodzicielskiej w takiej formie, jaka
była ustanowiona w orzeczeniu separacyjnym, bądź przywrócić
zakres władzy, jaki był przed orzeczeniem separacji albo też zupełnie inaczej ją uregulować55.
Zakończenie
Separacja jest instytucją prawną, która ma na celu ochronę
małżeństwa przed rozwodem, poprzez który rozwiązuje się trwale
nie tylko małżeństwo, ale i rodzina stworzona przez małżonków.
Ustawodawca wprowadzając tą regulację prawną do polskiego systemu prawnego, wyszedł oczekiwaniom małżeństw, którzy przeżywają głęboki kryzys, zachowując przy tym dalszy węzeł małżeński. Podczas separacji małżonkowie mają okazję nabrać dystansu
do problemów w związku oraz spokojnie zastanowić się nad ich
dalszą wspólną przyszłością. Rozdzielenie w czasie trwania separacji ma ukazać, że istnieje jeszcze szansa na uratowanie małżeństwa. Należy przy tym również pamiętać, że separacja nie zawsze
może okazać się wynikiem pogodzenia się małżonków, lecz czasem
Zob. art. 616 § 1 k.r.o., art. 5671 k.p.c., art. 5674 k.p.c., art. 616 § 2 k.r.o.
Zob. art. 54 §2 k.r.o.
54 Zob. art. 616 § 3k.r.o.
55 P. Kasprzyk, Separacja…, s. 247.
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stanowić może tylko dalszy etap w celu uzyskania rozwodu. Dlatego bardzo ważna jest postawa małżonków, którzy muszą wykazać inicjatywę pogodzenia się.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu, było zaprezentowanie istoty separacji,
jako instytucji prawnej w funkcjonowaniu małżeństwa przeżywającego
kryzys. Separacja jest, zatem, pewnym okresem tymczasowym, który
definitywnie nie kończy małżeństwa, jak to jest w przypadku rozwodu.
Natomiast ona, może dać czas małżonkom na rozwiązanie swoich problemów i odbudowanie na nowo swoich relacji lub może stać się kolejnym etapem prowadzącym do rozwodu. Separacja została uregulowana
przez polskiego ustawodawcę nie tylko w prawie rodzinnym, ale też w
innych aktach prawnych. Wprowadzenie tej instytucji, nie spowodowało
również, zmiany przepisów dotyczących rozwodu, wręcz przeciwnie
umożliwiają one rozwiązywanie pewnych zagadnień związanych z separacją. W związku z realizacją powyższego celu, zostały zaprezentowane
najważniejsze kwestie dotyczące separacji, czyli pojęcie, rodzaje, przesłanki, orzeczenie, skutki oraz zniesienie separacji. W wyniku rozważań
ujętych w powyższym artykule, można dojść do wniosków, że separacja
jest zupełnie innym rozwiązaniem niż popularny rozwód, która daje
możliwość i czas na racjonalne podjęcie decyzji w sprawie dalszego
wspólnego pożycia małżeńskiego.
Słowa kluczowe: separacja, małżeństwo, orzeczenie, prawo rodzinne, prawo
Abstract
The aim of this article was to present the fundamentals of separation as
a legal institution in terms of a married couple experiencing a crisis in their
relationship. Separation is therefore a temporary period which does not end
marriage permanently, as it is in the case of divorce. However, it may give a
married couple time to solve their problems and rebuild their relations, or it
might be the next step leading to divorce. Separation is regulated by Polish
legislator not only in the family law, but also in other legal acts. The implementation of this type of legal institution has not caused changes in the regulations concerning divorce. On the contrary, these modifications makes it
easier to solve issues related to separation. In order to fulfil the aim presented above, the most essential aspects of separation has been presented,
namely the notion of separation, its kinds, premises, judgement, results, as
well as the dissolution of separation. On the basis of discussion included in
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this article, it can be concluded that separation is a completely different solution from a popular divorce. It gives a possibility and time for a married
couple to take the decision in terms of their further conjugal life.
Key words: separation, marriage, judgement, family law, law
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Julita Przeradzka

Wybrane aspekty prawno karnej ochrony życia i zdrowia
dziecka poczętego
Wstęp
Dziecko jest najważniejszym darem małżeństwa, jak głosi
Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym1.
Jego pojawienie się nie tylko scala rodzinę i stanowi dopełnienie jej
wspólnoty, ale tak samo przynosi rodzicom wiele niematerialnego,
bezcennego dobra i radości. Niewątpliwie zasługuje ono na wysoki
poziom ochrony życia i zdrowia już od chwili poczęcia.
Przepisy poruszające problematykę przerywania ciąży i przestępstw przeciwko życiu płodu – dziecku poczętemu stanowią
bardzo ważny element wśród wszelkich polskich regulacji prawnokarnych związanych z ochroną życia i zdrowia dzieci2.
Zgodnie z art. 10 Konwencji o Prawach Dziecka3, pojęcie
„dziecko” zawiera w sobie również okres prenatalny. Polskie przepisy, a dokładniej art. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka4 zawiera
bardzo podobną regulację. Według niej dziecko to każda istota
ludzka – od chwili poczęcia aż do osiągnięcia wieku pełnoletniego.
Człowieczeństwo dziecka poczętego
Jakość oraz granice prawnokarnej ochrony człowieka są zagadnieniami jakie nurtują prawników od bardzo dawna. Nikt nie sprzecza się z oczywistym – z tym, że życie człowieka podlega takiej samej
ochronie bez względu na fazę rozwojową. W kontekście omawianych
Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "GAUDIUM
ET SPES", KDK 48.
2 V. Konarska –Wrzosek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń 1999, s.9-10.
3 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr
120, poz. 526). Tekst dostępny na stronie: http://brpd.gov.pl/konwencja-oprawach-dziecka [dostęp: 21.12.2015].
4 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 2000, Nr
6, poz. 69 ze zm.).
1
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regulacji ogromne znaczenie mają pojęcia „człowiek”, jak również
„dziecko poczęte”. Granice oznaczania tych pojęć muszą być wprost
wytyczone, ponieważ właśnie od granicy między nimi zależny jest
zakres stosowania ochrony prawnokarnej. Należy zauważyć, że oba
te pojęcia nie zostały zdefiniowane prawnie w polskim ustawodawstwie. Przede wszystkim należy zastanowić się, w jakim momencie
można mówić już o dziecku poczętym. Literatura wskazuje, iż o terminie tym można mówić od chwili poczęcia, jakim jest moment zapłodnienia inicjujący cykl rozwojowy płodu. Rozwój ten będzie miał
swoje konsekwencje również po urodzeniu5.
Tak samo istotnym dla prawa karnego, jest odpowiednie wskazanie momentu, w jakim dziecko poczęte staje się człowiekiem. Stanowisko w tej sprawie było niejednolite, dlatego to judykatura postanowiła uporać się z tym problemem. Przełomem dla ustalenia tej
kwestii stała się uchwała SN z 26 października 2006r.6, w jakiej pojęcie
„człowieczeństwo” w rozumieniu art. 148 §1 kk ma swój początek z
momentem naturalnego zainicjowania akcji porodowej, albo też, jeżeli
mamy do czynienia z zabiegiem operacyjnym cesarskiego cięcia – od
chwili, w jakiej została podjęta pierwsza czynność zmierzająca do
przeprowadzenia tegoż zabiegu. To samo podtrzymane zostało przez
Sąd Najwyższy w postanowieniu SN z 30 października 2009r.7. Dodatkowo orzeczenie te zawiera rozszerzenia zakresu możliwości medycznej ingerencji w wywołanie akcji porodowej o „zaistnienie medycznych przesłanek takiej konieczności”8.
Rys historyczny prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w
Polsce
Pierwszą polską regulacją jaka zwracała uwagę na ochronę
dziecka poczętego jest Kodeks karny z 11 lipca 1932r.9. UwzględR. Przewęda, Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa 1981, s. 9.
Uchwała SN z dnia 26 października 2006r., I KZP 18/06 OSNKW 2006, Nr
11, poz. 90.
7 Postanowienie SN z dnia 30 października 2008r., I KZP 13/08, OSNKW
2008, Nr. 11, poz. 90.
8 Ibidem.
9 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1932, Nr 60, poz. 571 ze zm.).
5

6
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niała ona w Rozdziale XXXV – „Przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu” w art. 231 kk przestępstwo spędzenia płodu. Kobieta,
która pozwalająca swój płód spędzić, albo robiąca to samodzielnie
podlegała karze do trzech lat aresztu. Wyróżniano również sankcję
za spędzenie płodu przez osobę trzecią, na jaką kobieta ciężarna
udzieliła zgodę albo w ramach pomocy przy tym. Sankcja ta równoważna była pozbawieniu wolności do pięciu lat, o czym świadczył art. 232 kk z 1932r. Możliwa była również sytuacja, kiedy kobieta nie wyraziła zgody na spędzenie płodu przez osobę trzecią, a
mimo to ta dokonała tego. W takim przypadku czyn zabroniony
traktowano już w kategorii zbrodni, obwarowanej karą więzienia
do lat dziesięciu – art. 234kk z 1932r.
Ten stan prawny utrzymał się prawie przez 25 lat – aż do
uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 27 kwietnia 1956r. o warunkach
dopuszczalności przerwania ciąży10. Ustawa ta pozbawiła prawnokarnej ochrony dziecka poczętego. Ustawa ta wprowadziła pojęcie
„wskazania do przerwania ciąży”. Były nimi „trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”. Trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej w
rozporządzeniu z 11 maja 1956r. określił Minister Zdrowia. Rozporządzeniem tym przyznał on lekarzowi możliwość upewnienia się, iż
trudne warunki zachodzą w życiu takiej kobiety, m. in. poprzez przeprowadzenie wywiadu domowego. Co ciekawe, na początku lekarz,
który wydał wspomniane oświadczenie o zaistnieniu ciężkich warunków życiowych, nie był uprawnionym do dokonania zabiegu, jaki
miał skutkować przerwaniem ciąży. Regulacja ta została jednak zmieniona już w grudniu 1959r. nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dodatkowo zniesiono obowiązek weryfikacji oświadczenia kobiety, a to w praktyce oznaczało, że ochrona dziecka poczętego została wyłączona, ponieważ istniał tzw. model „aborcji na żądanie”11. Nie
dziwi fakt, że przeciwko takim przepisom protestowały szeroko za-

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 12, poz. 61).
11 K. Wiak, Prawna ochrona dziecka poczętego w Polsce – przemiany i aktualny stan
prawny, Katedra Prawa Karnego KUL 20011, [online]
http://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/dokumenty/ochronadzpocz.htm
(dostęp 21.12.2015 r.).
10
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równo środowiska prawnicze, jak również lekarskie, a dodatkowo
również Kościół katolicki12.
Ostatecznie prawnokarna ochrona dziecka poczętego została
przywrócona ustawą z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży13.
Ustawa ta wprost zawierała deklarację, że „życie i zdrowie dziecka
od chwili poczęcia zostają pod ochroną prawa”. Ustawa uregulowała dodatkowo nowe przestępstwa w Kodeksie karnym – spowodowanie śmierci dziecka poczętego w art. 149a kk oraz spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu w art. 156a kk. Co ciekawe, w art. 23b
kk uregulowano również zakaz przeprowadzania eksperymentów i
badań na dziecku poczętym innych, od tych które miałyby służyć
ochronie jego życia i zdrowia.
Ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego nie była jednak
nieograniczona, ponieważ ustawodawca wyliczył cztery sytuacje,
w których bezprawność wywołania śmierci płodu mogła zostać
zgodnie z prawem wyłączona. Miało to miejsce, gdy:
− śmierć dziecka poczętego nastąpiła jako skutek działań
podjętych dla przeciwdziałania poważnemu uszczerbkowi w
zdrowiu matki, albo też dla ratowania jej życia;
− ciąża stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia bądź życia
kobiety ciężarnej;
− badania prenatalne wykazywały, że płód posiada ciężkie, a
co więcej nieodwracalne uszkodzenia;
− istniało uzasadnione podejrzenie, że ciąża zaistniała wskutek
czynu zabronionego14.
30 sierpnia 1996r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych in-

12 A. Grześkowiak, O potrzebie prawnokarnej ochrony płodu, [w:] W obronie poczętego, Pelplin 1991, s. 214-215.
13 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78).
14 K. Wiak, op. cit.
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nych ustaw15. W tym akcie prawnym ustawodawca wycofał się poniekąd z wcześniejszej bardzo szerokiej ochrony życia i zdrowia
płodu, ponieważ ochrona ta została uzależniona od przepisów, jakie zawiera ustawa zwykła. Dodatkowo przez wprowadzenie tej
regulacji, z Kodeksu karnego wykreślone zostało pojęcie „dziecko
poczęte”, zamiast tego pojawiły się dwa kolejne, jakie miały również stanowić przesłanki do przerwania ciąży – „ciężkie warunki
życiowe” oraz „trudna sytuacja osobista” kobiety ciężarnej.
Okazało się, że wprowadzenie takich regulacji prawnych nie
zostało pozytywnie przyjęte przez społeczeństwo, a wręcz odwrotnie – skutkowało wieloma marszami w obronie życia. Obywatele
dali wyraz swojemu niezadowoleniu również poprzez liczne protesty pisemne – było ich około 3,5 mln. W konsekwencji, 37 senatorów zwróciło się w grudniu 1996 r. do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie zgodności uchwalonych zmian z przepisami Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny 28 maja 1997 r. wydał
orzeczenie, w jakim uznał za zasadne większość zarzutów postawionych przez wnioskodawców.
Prawnokarna ochrona dziecka poczętego – uregulowania
obowiązujące obecnie
Kodeks karny obowiązujący obecnie chroni nie tylko życie
dziecka poczętego, ale tak samo jego zdrowie i prawidłowy rozwój.
Z tego punktu widzenia bardzo ważna jest ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza z dnia 8 lipca
1999r.16. Ustawa ta ponownie wprowadziła zakaz powodowania
uszkodzeń ciała dziecka poczętego oraz rozstroju zdrowia, jaki
mógłby zagrażać jego życiu oraz definitywnie zakazał podejmowania działań eksperymentalnych z udziałem dzieci poczętych –
wszystko to zagrożone było stosowną karą.

15 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646).
16 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza
z dnia 8 lipca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 64 poz. 729 1999.08.17).

459

Kluczowym przepisem regulujących konieczność ustanowienia ochrony dla dziecka poczętego jest art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej17. Zapewnia on prawną ochronę życia każdemu
człowiekowi. Art. 152- 154, art. 157a Kodeksu karnego18, ale również przepisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 7 stycznia
1993r. szczególnie normują zakres omawianej ochrony. Nie powinno wydawać się dziwnym, że prym w powyższych przepisach
wiedzie kodeks karny, który nadaje odpowiednie tory prawnokarnej ochronie dziecka poczętego, poprzez kreowanie odpowiednich
standardów19.
Art. 152 §1 kk stanowi, iż przerwanie ciąży za zgodą kobiety
ciężarnej, mające miejsce z naruszeniem przepisów ustawy stanowi
przestępstwo. Obwarowany jest on karą pozbawienia wolności do
trzech lat. Taka sama kara spotkać może człowieka, który udzieli
pomocy kobiecie ciężarnej w przerwaniu ciąży, które narusza
przepisy ustawy, jak również człowiek, który ją do tego nakłania –
art. 152 §2 kk. W tym momencie należy zwrócić również uwagę na
zaostrzenie sankcji – od sześciu miesięcy pozbawienia wolności aż
do lat ośmiu – jakie zostaje przewidziana za powyższe czyny z art.
152 kk, jeżeli dziecko poczęte osiągnęło już poziom rozwoju umożliwiający mu samodzielne życie poza organizmem matki.
Przedmiotem ochrony powyższego artykułu jest życie dziecka
w fazie prenatalnej od chwili poczęcia20, natomiast przerwanie ciąży traktowane jest równoważnie z zabiciem go21.
W przypadku przestępstwa opisanego w art. 152 kk konieczną przesłanką jest złamanie przez sprawcę przepisów ustawy
o planowaniu rodziny (w brzmieniu, jakie zostało nadane przez
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997,
Nr 78, poz. 483 ze zm.).
18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r –Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 554).
19 Zob. Wiak, Ochrona dziecka poczętego, Warszawa 2001, s. 238-239.
20 Zob. B. Michalski [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I: Komentarz do artykułów 117-221, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, s. 315.
21 Znamion tego przestępstwa nie będzie realizowało przerwanie ciąży obumarłej. Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 16 października 2008 r., II Aka
255/08, Biuletyn SAKa 2008, nr 4, poz. 4.
17
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utrzymanie w mocy przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996r.). Co za
tym idzie, zakres karanych zachowań określają przepisy szczególne
w stosunku do kodeksu karnego. Przepisy szczególne dają przyzwolenie jedynie na takie przerwanie ciąży, jakie zostanie dokonane przez lekarza, przy wyrażonej zgodzie kobiety. Ustawa o planowaniu rodziny w art. 4a ust. 1 określa trzy warunki dopuszczalności zgodnego z prawem polskim przerwania ciąży:
1. ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety
ciężarnej;
2. istnieje
duże
prawdopodobieństwo
ciężkiego
i
nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej życiu płodu, na jakie wskazują bądź badania
prenatalne, bądź też inne przesłanki medyczne;
3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża jest efektem
czynu zabronionego.
Ważnym jest fakt istnienia dookreślonego terminu, po jakim
przerwanie ciąży, nawet przy wystąpieniu powyższych przesłanek,
stanowiło będzie przestępstwo. W odniesieniu do aborcji ze
względów kryminalnych, czyli w przypadku, kiedy kobieta będzie
ofiarą przestępstwa zgwałcenia, przerwanie ciąży dopuszczalne
jest, jeśli od rozpoczęcia ciąży nie minęło więcej niż 12 tygodni.
Jeżeli przyczyną mają być względy eugeniczne – przerwanie ciąży
możliwe staje się aż do momentu, w którym dziecko posiądzie
zdolność do samodzielnej egzystencji poza organizmem kobiety
ciężarnej.
Kolejny art. 153 odnosi się do przerwania ciąży poprzez zastosowanie przemocy wobec kobiety ciężarnej lub w sposób inny –
bez jej zgody, jak również do doprowadzenia kobiety ciężarnej do
przerwania ciąży – przy użyciu bezprawnej groźby lub też podstępu. W takim przypadku sprawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Podobnie, jak
w przypadku poprzedzającego przepisu – jeżeli dziecko poczęte
osiągnęło poziom rozwoju umożliwiający mu samodzielne życie
poza organizmem matki kara zostaje zaostrzona i przestępstwo
zostaje zagrożone pozbawieniem wolności od roku do lat dziesięciu. W przypadku art. 153 przedmiotem ochrony jest już nie tylko
samo życie dziecka poczętego, ale również uprawnienie kobiety do
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bycia matką, z uwagi na to, iż czyn sprawcy zostaje skierowany
również przeciwko niej22.
Należy zwrócić uwagę, że skandalicznym jest przede wszystkim sposób, w jaki sprawca doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, a nie jedynie samo przerwanie. Przemoc bowiem to
nic innego, jak przymuszenie człowieka przy pomocy wywierania
na niego odpowiedniej siły fizycznej. Zakres tego pojęcia nie obejmuje jedynie wąsko – oddziaływania wprost na nietykalność osobistą ofiary, np. poprzez uderzenie, ale również dość szeroko – ma
odniesienie do jakiejkolwiek czynności, jaka może oddziaływać w
tak negatywny sposób na fizyczność, jak również psychikę ofiary,
że ta czuje się zmuszona do poddania się wymaganiom sprawcy
czynu zabronionego. Znamiennym jest to, że tym samym działaniem sprawca może samodzielnie doprowadzić do przerwania
płodu. W odniesieniu do§1 tegoż przepisu należałoby zdefiniować
pojęcia „groźby bezprawnej”, jak również „podstępu”, bo ich również ustawodawca użył, aby opisać znamiona czynu. Groźba bezprawna została zdefiniowana w art. 112 §12 kk i jest nią tak groźba
popełnienia przestępstwa na szkodę osoby zagrożonej, jak również
osoby najbliższej dla zagrożonego oraz groźba doprowadzenia do
postępowania karnego lub rozpowszechnienia wiadomości, jakie
uwłaczać będą czci zagrożonego albo osoby mu najbliższej. Przez
podstęp rozumie się zaś zachowanie, które polega na wprowadzeniu w błąd, jak również odpowiednie wykorzystanie błędu innej
osoby (w przypadku opisywanej tematyki będzie to błąd kobiety
ciężarnej) – dla wywołania określonego zachowania tej osoby – w
tej sytuacji chodzi o podjęcie decyzji o zakończeniu ciąży poprzez
jej przerwanie23.
Dla poprawnego zrozumienia omawianych regulacji, koniecznym wydaje się uściślenie terminu „ciąża”. Pojęcie to definiować można jako pewien specyficzny stan organizmu oznaczonej
kobiety – od chwili zapłodnienia do porodu. Utrzymuje się, że poprawnym czasem trwania tego okresu jest około 280 dni. „PrzeŁ. Czebotar, Z. Gądzik, Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego
w ustawodawstwie polskim, Kościół i Prawo 2013, nr. 2(15), s.10.
23 Ibidem, s.16.
22
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rwanie ciąży” to nic innego, jak zbyt wczesne wydalenie płodu z
organizmu kobiety w okresie pierwszych 16 tygodni trwania ciąży.
Jeżeli do przerwania ciąży dojedzie poprzez poronienie – taka sytuacja dla prawa karnego pozostaje obojętna. Jeżeli natomiast stanowi to świadome działanie sprowokowane przez człowieka w
warunkach przedstawionych w art. 152- 154 kk będzie mogło stanowić przestępstwo. Należy wyraźnie zaznaczyć, że aby znamiona
jednego z tych czynów zabronionych zostały zrealizowane – niezbędnym skutkiem jest przerwanie ciąży, ale ze wskazaniem na
wyłącznie te, które będzie przyczyną śmierci dziecka poczętego.
Nie zwraca się jednakowoż uwagi na to, czy śmierć nastąpi jeszcze
w organizmie kobiety ciężarnej, czy już poza nim. Sprawca może
również odpowiadać za usiłowanie nieudolne – gdy w momencie
podejmowanych przez niego działań zmierzających do popełnienia
czynu zabronionego, dziecko było już martwe.
W paragrafie drugim ustawodawca zawarł typ kwalifikowany, jaki obwarowany jest cięższą sankcją – jak zostało już wcześniej
wspomniane, jest to kara pozbawienia wolności w granicach roku
do dziesięciu lat. Wszystkie czyny zabronione, jakie zawierają się w
ramach art. 153 kk można popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. Głównym powodem takiej regulacji jest bardzo specyficzny
sposób, w jaki zachowywać musi się sprawca, aby doprowadzić do
tych przestępstw.
Już tym miejscu można zaznaczyć, że ustawodawca zdecydował
się uzupełnić te regulacje art. 154 kk, w którym zawarł obostrzenie, iż
jeżeli poprzez przerwanie ciąży, jakie opisuje art. 152 §1 i §2 kk nastąpi śmierć kobiety ciężarnej – sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. Jeśli sprawca dopuścił się
czynu określonego w art. 152 §1 lub 2, kiedy dziecko poczęte osiągnęło już umiejętność życia samodzielnego poza organizmem kobiety
ciężarnej, a następstwem tego czynu będzie śmierć tejże kobiety –
sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od dwóch lat
do lat dziesięciu. W przypadku art. 154 kk ochronie podlega już życie
kobiety ciężarnej. Omawiana regulacja to nic innego, jak tylko typ
kwalifikowany przez następstwo.
Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza dodano do Kodeksu karnego art. 157a, który nor463

muje odpowiedzialność umyślny zamach na zdrowie i życie dziecka, czyli spowodowanie rozstroju zdrowia dziecka poczętego zagrażające jego życiu, albo też uszkodzenie ciała24. Przedmiotem
ochrony tego artykułu jest życie i zdrowie dziecka poczętego, które
rozwija się w łonie matki. Pośrednio przez ten fakt przepis chroni
prawo matki do prawidłowego rozwoju jej dziecka. Przestępstwo
to może zostać popełnione tak samo przez działanie, jak również
przez zaniechanie. W przypadku, gdy wynika ono z zaniechania –
na sprawcy ciążyć musi szczególny obowiązek, jaki ma na celu
niedopuszczenie do tegoż skutku.
Artykuł 157a §1 kk nie dookreśla stopnia uszkodzenia ciała,
jakie sprawca musi spowodować, żeby można mówić, że mamy do
czynienia z tym czynem zabronionym, co tym samym oznacza, że
ustawodawca miał na myśli wszelkie uszkodzenia – zaczynając od
tych najlżejszych, a kończąc na najcięższych. Przestępstwo to ma
charakter materialny, a więc realizacja skutku, jaki określa przepis
to również moment dokonania tegoż czynu zabronionego. Do
znamion czynu zabronionego, jaki scharakteryzowany został w
powyższym przepisie należy zaliczyć:
− uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub
− rozstrój zdrowia jaki zagraża jego życiu.
Należy zaznaczyć, że śmierć dziecka poczętego jako skutek
nie będzie stanowił znamienia tegoż czynu.
W teorii można usiłować popełnić przestępstwo z art. 157a kk,
jednak w praktyce próba taka będzie prawie niemożliwa do udowodnienia – chodzi o niemożność udowodnienia znamion usiłowania. Ponieważ z art. 8 kk, jasno wynika, że „zbrodnię można popełnić
tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli
ustawa tak stanowi” – strona podmiotowa tego przestępstwa opiera
się na umyślności. Można je popełnić do tego zarówno w zamiarze
bezpośrednim, ale również w zamiarze ewentualnym. Łatwo można
więc wywnioskować, że jeżeli zaszkodzenie dziecku poczętemu w
sposób określony ustawą będzie wynikiem nieumyślnego postępowania – nie będzie stanowić to czynu zabronionego.
M. Gałązka, R. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część
szczególna. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Warszawa 2005, s. 31.
24
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Ustawodawca w 157a §2 kk zawarł wyłączenie bezprawności
tego czynu. Może mieć ono miejsce, kiedy czynu dokona lekarz,
podczas prowadzenia działań medyczno-leczniczych, jakie podjął
w celu niezbędnego odparcia zagrożenia życia bądź zdrowia ciężarnej kobiety albo dziecka poczętego. Uważa się, że w takim
przypadku zachodzi stan wyższej konieczności i kolizja dóbr. Aby
możliwe było takie wyłączenie, koniecznie muszą zostać spełnione
przesłanki:
− działający musi być osobą uprawnioną;
− musi postępować on w zgodzie z obowiązującą wiedzą
medyczną;
− motywacją dla działania musi być ratowanie życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej bądź dziecka poczętego;
− działający nie może odgórnie zakładać, że podjęte przez
niego niezbędne działania wpłyną na pogorszenie życia lub
zdrowia płodu – może on jedynie przywidywać taki fakt i brać go
pod uwagę;
− podjęte działania muszą być niezbędne, co oznacza, że
niepodjęcie ich wywołałoby skutek w postaci śmierci lub utraty
zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka poczętego25.
Warto również zwrócić uwagę, że lekarz ma obowiązek wcześniejszego uzyskania zgody kobiety ciężarnej, a bez niej nie ma
prawa podejmować czynności, o których ustawodawca stanowił w
art. 157a §2 kk. Inaczej działanie wbrew temu uznane będzie za
atak na wolność ciężarnej oraz jej niepoczętego dziecka. Możliwym
jest zwrócenie się przez lekarza o zgodę na wykonanie zabiegu do
sądu opiekuńczego, jeżeli matka dziecka poczętego odmawia jego
wykonania, chociaż jest on bardzo ważny dla zdrowia i życia
dziecka poczętego.
Podsumowanie
Ochrona życia i zdrowia i życia dziecka poczętego to zagadnienie jakiemu prawo karne poświęca wiele zainteresowania. Również z uwagi na powszechnie uznane standardy w zakresie praw
człowieka nie powinno ulegać żadnym wątpliwościom, że ochronie
25

Ł. Czebotar, Z. Gądzik, op. cit, s. 22.
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prawnokarnej podlega każda jednostka – od chwili poczęcia, nie
zaś od momentu narodzin. Prawo do życia jest prawem naczelnym,
nadanym każdemu człowiekowi bez względu na wszystko, a ograniczanie go powinno być rzeczą niedopuszczalną.
Należy również zwrócić uwagę, że problem przestępstwa
aborcji nie jest jedynym, ponieważ prawodawstwo polskie w zakresie pozbawiania życia płodu ludzkiego poprzez przerwanie ciąży jest szersze.
Dziecko stanowi silne pogłębienie małżeńskiej miłości oraz
pogłębia jedność rodzinną. Poprzez pojawienie się dziecka „dokonuje się wielkie bogactwo relacji międzyosobowych – swoista dynamika, która przyczynia się do prawidłowego rozwoju osobowości poszczególnych członków rodziny (…)”26. Z uwagi na ten fakt
nie można mieć wątpliwości, że życie poczęte zasługuje na stosowną ochronę od pierwszych chwil istnienia, a ustawodawca powinien stać na straży prawidłowego wykonywania tej ochrony.
Streszczenie
Ochrona życia i zdrowia i życia dziecka poczętego to zagadnienie
jakiemu prawo karne poświęca wiele zainteresowania. Również z uwagi
na powszechnie uznane standardy w zakresie praw człowieka nie powinno ulegać żadnym wątpliwościom, że ochronie prawnokarnej podlega każda jednostka – od chwili poczęcia, nie zaś od momentu narodzin.
Prawo do życia jest prawem naczelnym, nadanym każdemu człowiekowi
bez względu na wszystko, a ograniczanie go powinno być rzeczą niedopuszczalną. Pojawienie się dziecka nie tylko scala rodzinę i stanowi dopełnienie jej wspólnoty, ale tak samo przynosi rodzicom wiele niematerialnego, bezcennego dobra i radości. Niewątpliwie zasługuje ono na wysoki poziom ochrony życia i zdrowia już od chwili poczęcia.
Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, poczęcie, prawo karne
Summary
Protect the lives and health of the fetus in criminal law
Protection of life and health and life of the fetus is the problem which
criminal law is very interested. Shouldn't be subject to any doubt that each
person is undergo the protection of criminal law - from the moment of conception, not at birth. Power to life is the law of the overriding for every per26
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M. Wolicki, Wychowani do wartości, Wrocław 1997, s. 22.

son. The conception connect family, complement her and just brings a lot of
good parents and joy. Undoubtedly, a fetus deserves for a high level of protection of life and health from the moment of conception.
Keywords: child, family, conception, criminal law
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Dawid Lis

Rodzina w świetle postanowień synodalnych ostatnich lat

Na samym wstępie niniejszych rozważań zasadnym jest przywołanie zdarzenia jakie miało miejsce we Francji w XX w., a odniosło znaczący wpływ na dalsze ukształtowanie działań Kościoła katolickiego w
zakresie krzewienia wiary. Otóż wiosną 1943 roku w kolaboranckim
państwie Vichy dwóch księży Henri Godin i Yvan Daniel zostało poproszonych przez prymasa Francji o przygotowanie raportu dotyczącego stanu wiary chrześcijańskiej w ich kraju. Księża ocenili, że „istnieją
całe rzesze, wśród których nie głosi się prawdy wiary, tym samym miliony Francuzów nie doświadczają Ewangelii”. Stwierdzili także, iż
przede wszystkim najubożsi Francuzi – proletariusze – odchodzą masowo od Kościoła, gdyż starania duszpasterskie nie są dostosowane do
ich konkretnych potrzeb. Po takiej refleksji zaproponowali nowy model
oddolnego duszpasterstwa, który uwzględniłby specyficzną sytuację
każdej osoby i przede wszystkim różnice w losach ludzkich. Francja
miała stać się „krajem misyjnym”, modelem dla nowego duszpasterstwa katolickiego w uprzemysłowionym świecie. Mimo dwóch tysięcy
lat historii Kościoła powszechnego, zasady jego duszpasterstwa nadal
pozostają obiektem sporu i niejasności. Francuskie przedsięwzięcie misyjne z 1943 roku zostało przerwane dziesięć lat później decyzją Piusa
XII, zaniepokojonego zjawiskiem „księży-robotników” i obawiającego
się komunistycznej infiltracji. Jednak kolejni dwaj następcy św. Piotra –
Jan XXIII i Paweł VI – jako patroni Soboru Watykańskiego II wydawali
się dążyć do zmiany oblicza duszpasterstwa katolickiego. Rewolucyjna
konstytucja pastoralna „Gaudium et Spes” z 1965 roku umożliwiła katolikom wyjście naprzeciw współczesnemu światu. Nic dziwnego zatem,
że wielu katolików odczuwa dysonans poznawczy, gdy zgodnie z nauką soborową szuka własnej drogi wiary w świecie, a dalej natrafia na
surowe paragrafy prawa kanonicznego i słyszy od duszpasterzy, że nie
mogą brać udziału w sakramentalnym życiu Kościoła. Chodzi tu m.in.
o rozwody, o związki partnerskie jednopłciowe, o antykoncepcję, o in
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vitro – czyli generalnie o sprawy obyczajowe. Sprawy te za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI zostały zakonserwowane. Papież
Franciszek wydaje się jednak prowadzić Kościół w nowym kierunku.
Znany całemu światu jako doświadczony duszpasterz, który jeździł
metrem i regularnie odwiedzał najgorsze argentyńskie slumsy, w swoich publicznych wypowiedziach wielokrotnie sugerował otwartość na
nowe rozwiązania kanoniczne, m.in. dla katolików o odmiennej orientacji seksualnej. Więc gdy rozesłano pod koniec 2013 roku do parafii i
organizacji laikatu na całym świecie tzw. „Ankietę Franciszka” (zawierającą 39 pytań dotyczących stanu katolickiego duszpasterstwa wobec
rodzin i małżeństw), zaczęto wiązać wielkie nadzieje z Synodem Biskupów, który miał być następstwem zebranych odpowiedzi1.
Wymagającą wyjaśnienia pozostaje kwestia celu takiego
zgromadzania. W tym znaczeniu z pomocą przychodzi Kodeks
Prawa Kanonicznego. Jak wynika z jego zapisów celem Synodu
Biskupów jest nieść papieżowi "pomoc swoją radą" (KPK, kan. 342)
w przedstawionych mu sprawach, "nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów" (KPK, kan. 343).
W Rzymie zgromadziło się ponad 250 osób – biskupów,
świeckich audytorów oraz par małżeńskich powołanych w roli
świadków, które obradowały w dniach od 5 do 19 października
2014 roku. Dyskusje uczestników posłużyły jako podstawa do sporządzenia „Relatio post disceptationem”. Robocza wersja tego dokumentu opublikowana w dniu 13 października 2014 roku stała się
przedmiotem zaciętej polemiki, m.in. wokół stwierdzenia: „Homoseksualiści posiadają dary i cechy, które mogą zaoferować wspólnocie chrześcijańskiej”(Zdanie to później wypadło z ostatecznej
wersji dokumentu).Oto paradoks: z jednej strony wiadomo, że
człowiek grzeszy, a rolą Kościoła jest nawracanie grzeszących, z
drugiej – Kościół musi być konsekwentny w swoich przekazach, bo
inaczej pozostają one bez znaczenia.
Dyskusje synodalne odbywały się za zamkniętymi drzwiami,
ale nie były objęte klauzulą tajności. Uczestnicy swobodnie udzielaP. H. Kosicki, Rewolucja październikowa? Komentarz do Synodu Biskupów o rodzinie, źródło: http://kulturaliberalna.pl/2014/10/31/kosicki-synod-biskupowrodzina-kosciol-katolicki/(dostęp: 2.05.2016 r.)
1
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li medialnych komentarzy, a przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki zasłynął wywiadem dla Radia
Watykańskiego, w którym stwierdził, że roboczy dokument synodalny budzi „wątpliwości, co do głównego celu Synodu”, że „zamiast być zachętą do wierności […] sprawia wrażenie pochwalania
sytuacji smutnych” i że kryje „jakąś nieświadomą ideologię antymałżeńską”. I najgorsze dla polskiego słuchacza: „Nie wiem, czy to
zgadza się z nauczaniem Jana Pawła II”. Trudno się dziwić, że słowa te wypowiedziane przez czołowego polskiego hierarchę wzbudziły gorzkie emocje u wielu Polaków. Konrad Sawicki z „Więzi”
zadeklarował na łamach „Gazety Wyborczej”, że Synod „wśród
katolików rozbudził tak wiele nadziei”, a jednak w wyniku słów
abp. Gądeckiego „wielu innych poczuło, że polski Kościół ich opuścił”. Wbrew krytycznym uwagom Gądeckiego, Sawicki zastanawia się w komentarzu dla „Tygodnika Powszechnego”, czy Synod
nie był „pierwszą sesją Soboru Watykańskiego III”. Trzeba sprawę
postawić jasno: Sobór Watykański II się nie powtórzy- jak stwierdza. Na przestrzeni lat 1962–1965 łącznie 2600 biskupów, a wraz z
nimi teolodzy, audytorzy i dziennikarze uczestniczyli w czterech
sesjach soborowych obejmujących cały wachlarz problematyki kościelnej, poczynając od liturgii poprzez apostolstwo świeckich i
ekumenizm, a na antyjudaizmie i stosunku do świata współczesnego kończąc. Ostatnie dwa Synody miały zaś ściśle określoną tematykę, której się trzymały. Zauważyć należy, że całe przedsięwzięcie
nie wznosi się powyżej burzy mózgów, której papież pilnie słucha,
a do której może potem odnieść się w sposób dowolny. Zatem największa trudność wiąże się z niemożnością przewidzenia, co zrobi
Franciszek. Papież ani razu nie wypowiedział się podczas sesji synodalnych, chociaż był cały czas obecny. Jego przemówienie zamykające Synod na pierwszy rzut oka może wydawać się przychylne
reformatorom, ale wcale nie jest jednoznaczne. Franciszek określił
mianem „pokus” zarówno „zamknięcie się w obrębie tego, co napisane i niedanie się zaskoczyć Bogu”, jak i „pochylenie się nad duchem tego świata, zamiast go oczyścić i nagiąć do Ducha Bożego”2.
Kluczem dla zrozumienia sytuacji jest decyzja Franciszka o połą2

Tamże.
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czeniu mszy na zamknięcie Synodu z beatyfikacją Pawła VI.
Wszakże to Paweł VI zamknął Sobór Watykański II i doprowadził
do przyjęcia „Gaudium et Spes” i innych przełomowych jego deklaracji. A – co ważniejsze z punktu widzenia Synodu – to właśnie
Paweł VI wydał w 1968 roku encyklikę „Humanae Vitae”, kojarzoną
najczęściej z potępieniem sztucznej antykoncepcji, a w rzeczywistości zawierającą syntetyczną wizję rodziny jako klucza do katolickiej
misji ewangelizacji świata. Z punktu widzenia czysto estetycznego,
zarówno wierzący, jak i niewierzący mogą znaleźć wiele pasjonujących stwierdzeń w synodalnym „Relatio”, które przestrzega przed
dyskryminacją kobiet i nakazuje szczególną opiekę nad dziećmi par
rozwiedzionych bądź nieślubnych. Jednak retoryka wcale nie musi
się przekładać ani na teologię, ani na prawo kanoniczne. Wiadomo
jedynie – co też nie jest nowością, biorąc pod uwagę biografię i
wcześniejsze wypowiedzi papieża – że Kościół również w kwestii
rodziny i małżeństwa przyjmuje nastawienie misyjne. Otwartość,
dialog i solidarność to niewątpliwie ważne elementy, jednak litera
„Humanae Vitae” i tradycja Pawła VI pozostają w mocy. Nie wiadomo, czy Kościół misyjnie nastawiony na rozwodników i na pary
bez ślubu kościelnego będzie cieszył się większym powodzeniem
niż ten w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, prowadzący misję ewangelizacyjną wśród robotników. Z pewnością można stwierdzić, że
nie miała miejsca w Watykanie żadna – jak to określiło włoskie
wydanie „Huffington Post” – „rewolucja październikowa”3.
Jak wspomniano papież Franciszek rozpoczyna reformę Kościoła od rodziny. Zdaje sobie sprawę, że jest ona dziś „lekceważona i krzywdzona“, że toczy się o nią walka na śmierć i życie. Wie
dobrze, że stawka jest ogromna, wprost nieziemska. – Rodzina –
powiedział kiedyś – stanowi w świecie jakby odbicie Trójjedynego Boga.
Ojciec Święty chce, aby Synod pomógł ludziom odkryć na
nowo wartość rodziny.
Oczekuje się od nas uznania jak pięknie, prawdziwie i dobrze tworzyć rodzinę, być dziś rodziną; jak bardzo jest ona niezbędna dla życia
świata, dla przyszłości ludzkości. Oczekuje się od nas, byśmy uwydatnili
wspaniały plan Boga w odniesieniu do rodziny i dopomogli małżonkom w
3
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radosnym wprowadzaniu go w życie we własnej rzeczywistości, wspierając ich w tak wielu trudnościach – mówił papież Franciszek w lutym
2014 roku, otwierając nadzwyczajny konsystorz kardynałów. Podczas jego obrad pierwszym prelegentem był kard. Walter Kasper,
były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności
Chrześcijan, który w swoim przemówieniu przedstawił kardynałom propozycję poluźnienia kościelnej dyscypliny wobec osób
rozwiedzionych, które zawarły nowy związek małżeński i dopuszczenia ich w niektórych przypadkach i pod pewnymi warunkami
do Komunii świętej. Niemiecki Kardynał twierdzi, że jego propozycja „została wcześniej uzgodniona z papieżem“. Zaznacza również, że nie chodzi mu o zmianę doktryny Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa, ale o praktykę, czyli jej „duszpasterskie
zaaplikowania do złożonych sytuacji“.
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. – Kościelna praktyka opiera się na doktrynie – przypomniał kard. Valasio De Paolis,
były przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy
Apostolskiej, w wywiadzie opublikowanym na łamach dziennika
„La Reppublika“. – Nie można zmienić praktyki, jeśli ta zmiana stoi w
sprzeczności z doktryną. Często apeluje się o podejście duszpasterskie w
opozycji do doktryny, która miałaby być zbyt abstrakcyjna i mało przystająca do konkretnego życia. To jest błędna wizja duszpasterstwa – tłumaczył włoski purpurat.
Głosząc zatem Dobrą Nowinę o rodzinie, uczestnicy Synodu
nie zamierzali zamykać oczu na jej liczne bolączki i braki. Pary żyjące bez ślubu, małżeństwa trwające w separacji, rozwodnicy wstępujący w nowe związki, katolicy nieznający lub wprost odrzucający małżeńską etykę seksualną, rodzice przeżywający trudności w
przekazywaniu wiary i chrześcijańskiego wychowania swoim dzieciom – to tylko niektóre z problemów, jakimi zajmowały się dwa
Synody dotyczące spraw rodziny4.
Wspomnieć warto, że 1 października 2015 roku, czyli na kilka
dni przed rozpoczęciem kolejnego Synodu obradującego w dniach
Reforma
papieża
Franciszka.
Synod
o
rodzinie.
Źródło:
http://stacja7.pl/synod-o-rodzinie/reforma-papieza-franciszka-synod-orodzinie/ (dostęp: 2.05.2016 r.)
4
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od 4 do 25 października 2015 roku, poświęconego sprawom rodziny, kard. De Paolis wraz z czterema innymi kardynałami opublikował książkę „Trwać w prawdzie Chrystusa: małżeństwo i komunia w Kościele katolickim“. Przypominają oni, że chociaż rozwiedzeni, którzy zawarli ponowny związek małżeński nie mogą być
dopuszczeni do Komunii eucharystycznej, „gdyż ich stan i sposób
życia obiektywnie zaprzecza tej więzi między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia“, to przecież powinni uczestniczyć w życiu Kościoła. Mogą to czynić na wiele sposobów: poprzez wytrwałą modlitwę, udział we Mszy świętej, słuchanie Słowa Bożego, wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej,
codzienne dzieła miłości i pokuty5. Zaledwie kilka tygodni wcześniej, jeden z autorów książki, prefekt Kongregacji Nauki Wiary
kard. Gerhard Muller, udzielił wywiadu-rzeki, który ukazał się pod
tytułem „Nadzieja rodziny“. Przestrzega w nim przed „manipulacją miłosierdziem“ oraz „przysposabianiem chrześcijaństwa do
oczekiwań świata“. – Miłosierdzie nigdy nie może być wymówką, służącą do unieważnienia przykazań i sakramentów, bo same przykazania i
sakramenty są dziełem miłosierdzia Bożego – przypomina6. Watykaniści zauważają, że po raz pierwszy w dziejach Kościoła prefekt Kongregacji, poprzez którą Stolica Święta strzeże integralności i prawowierności katolickiej wiary, opublikował w przeciągu kilku poprzedzających Synod dni książkę na temat, który ma być przedmiotem dyskusji synodalnych.
5

Kard. G. L. Muller, Kard. R. L. Burke, Kard. C. Caffarra, Kard. W.
Brandmüller, Kard. V. De Polis, pod red. R. Dodaro OSA, Pozostać w prawdzie
Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim, wyd. św. Wojciecha, 2015,
str. 19. Papież Benedykt XVI w posynadolanej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis (pkt. 29) poruszył również kwestię osób w przypadku, których nie
została stwierdzona nieważność małżeństwa, lecz nie żyją razem jak mąż i żona
wskazując m.in., że: „w przypadku, gdy nieważność węzła małżeńskiego nie jest
stwierdzona i gdy występują obiektywne okoliczności, które sprawiają, iż życie wspólne
jest nieodwracalne, Kościół zachęca tych wiernych, aby zobowiązali się przeżywać swój
związek według wymogów prawa Bożego, jako przyjaciele, jak brat i siostra; w ten sposób
będą oni mogli ponownie przystępować do stołu eucharystycznego, uwzględniając wymogi przewidziane przez sprawdzoną kościelną praktykę”.
6
C. Granados, Nadzieja rodziny. Rozmowa z kardynałem Gerhardem Ludwigiem
Mullerem, w przeł. J. Mereckiego SDS, wyd. Salwator, 2014, str. 31 i nast.
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Ta determinacja nie może dziwić, skoro z drugiej strony
przewodniczący Episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx już
przed Synodem zapowiedział, że przywiezie apel podpisany przez
zdecydowaną większość niemieckich biskupów, w którym domagają się dopuszczenia do komunii rozwodników żyjących w niesakramentalnych związkach. Wśród kardynałów nie brakuje głosów
przestrzegających przed pokusą medialną – i jak widać również
bardzo realną – ograniczenia prac Synodu do zagadnienia komunii
dla rozwodników żyjących w nowych związkach. W taki sposób
wypowiada się m.in. arcybiskup Nowego Yorku kard. Timothy
Dolan oraz przewodniczący włoskiego episkopatu kard. Angelo
Bagnasco. Słusznie zauważają, że takie podejście byłoby po prostu
ogromnym zakłamaniem prawdy o małżeństwie i rodzinie.
Podobnie jak wielkim i fałszywym uproszeniem byłoby postrzeganie dyskusji synodalnych jako starcia opcji „otwartej“ i
„zamkniętej“, czy też „postępowej“ i „konserwatywnej“ w Kościele. Kto przykłada takie polityczno-socjologiczne cliché do Synodu,
pokazuje, że nie ma pojęcia o prawdziwym życiu Kościoła. Przecież
w ujęciu soborowym, pojęciem przeciwstawnym „konserwatywnemu“ nie jest „postępowy“, ale misyjny. A prawdziwy postęp Kościoła nie oznacza pójścia „za duchem czasu“ i „przystosowanie do
świata“, ale uległość Duchowi Świętemu, który prowadzi do większej wierności Jezusowi i Jego Ewangelii.
Dla wielu uczestników Synodu, swoistą busolą pośród burzliwych debat – a więc i gwarantującą hermeneutykę ciągłości, a nie zerwania – będzie adhortacja „Familiaris Consortio”, dokument najwyższej dogmatycznej rangi na temat rodziny, napisany przez świętego
Jana Pawła II. Jest ona owocem pierwszego zwołanego przez polskiego papieża Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w 1980
roku, którego tematem była „rodzina jako przedmiot i podmiot misji”. Choć pojawiają się głosy – niestety także wśród niektórych purpuratów – że ten dokument jest już „przestarzały” i „nieaktualny”, to
kard. Carlo Caffaro, niegdyś wieloletni szef Papieskiego Instytutu
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, a dziś arcybiskup Bolonii, nie
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pozostawia złudzeń: – Kto twierdzi, że tekst tego dokumentu się
zdezaktualizował, ten go po prostu nie czytał7.
Dodać także trzeba, że w dniu 9 grudnia 2014 roku Sekretariat
Generalny ogłosił "Lineamenta" Synodu Biskupów, czyli wstępne
materiały przygotowawcze. Dokument ten wydany został mocą
decyzji papieża Franciszka. Postanowiono, że będzie jej towarzyszyła seria pytań, które mają ułatwić kontynuowanie procesu synodalnego oraz przygotowanie Instrumentum Laboris Synodu. Jest
ich 46 i jedno wstępne8. Z kolei jak wyjaśnił ks. dr Rytel-Andrianik,
"bogactwem dokumentu jest także to, że zawiera on doświadczenie
biskupów i rodzin z całego świata"9.
W takiej atmosferze obradującego Synodu powstała jego relacja końcowa, która składa się z trzech części. W pierwszej podkreślono, że "Kościół zawsze słucha tego, co małżonkowie i rodziny
mają do powiedzenia na temat ich sytuacji w świecie". Ojcowie synodalni, opisując sytuację współczesnych rodzin, wzięli pod uwagę
różnorodność kulturową, a także sytuacje trudne, takie jak samotność, odrzucenie i wykluczenie, rosnącą liczbę rozwodów i życie w
związkach niesakramentalnych. Zwrócili także uwagę na te wymagające korekty czy szczególnej troski, takie jak rola kobiety w życiu
Kościoła i pomoc najsłabszym.
Druga część relacji wskazuje na to, że "Kościół rozumie problemy, z którymi spotykają się rodziny, nigdy nie pozostaje wobec
nich obojętny, ale przypomina, że małżeństwo jest piękne i pochodzi od samego Boga". Biskupi jednoznacznie podkreślili, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety oparty na sakramentalnym przymierzu. W tej właśnie niepowtarzalnej relacji człowiek
odnajduje pełnię szczęścia, otwiera się na piękno, radość, życie.
Rodzina jest skarbem ludzkości i szansą na rozwój człowieka.
Wspomnieć wszakże warto, że w ciągu wieków Kościół nieustanTamże.
Watykan: 46+1 pytań pomoże w refleksji nad Relacją Synodu o Rodzinie,
źródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/13000/Watykan-461-pytanpomoze-w-refleksji-nad (dostęp: 2.05.2016 r.)
9 Relacja końcowa po synodzie biskupów nt. rodziny po polsku, źródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/19650/Relacja-koncowa-po-synodziebiskupow-nt (dostęp: 2.05.2016 r.)
7
8
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nie nauczał o małżeństwie i rodzinie. Jednym z najwznioślejszych
wyrazów tego Magisterium była propozycja Soboru Watykańskiego II w Konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes” o czym
wspomniano już powyżej, a która poświęca cały rozdział promocji
godności małżeństwa i rodziny (vide: Gaudium et spes, 47-52).
Określił on małżeństwo jako wspólnotę życia i miłości (por. Gaudium et spes, 48), stawiając miłość w centrum rodziny, ukazując
jednocześnie prawdę tej miłości w obliczu różnych form redukcjonizmu obecnych w kulturze współczesnej. „Prawdziwa miłość
między mężem a żoną” (Gaudium et spes, 49) zakłada wzajemny dar
z siebie, włącza i zawiera wymiar płciowości i uczuciowości, odpowiadając planowi Bożemu (por. Gaudium et spes, 48-49). Ponadto
encyklika podkreśla zakorzenienie małżonków w Chrystusie:
Chrystus Pan "wychodzi na spotkanie małżonków chrześcijańskich
w sakramencie małżeństwa" i z nimi pozostaje. We Wcieleniu
przyjmuje On ludzką miłość, oczyszcza ją, doprowadza do pełni i
daje małżonkom wraz ze Swoim Duchem zdolność by żyć nią,
przenikając całe ich życie wiary, nadziei i miłości. W ten sposób
małżonkowie są jakby konsekrowanymi i poprzez właściwą łaskę
budują Ciało Chrystusa stanowiąc Kościół domowy (por. Lumen
gentium, 11), tak, że Kościół, aby w pełni zrozumieć swoją tajemnicę, spogląda na rodzinę chrześcijańską, która ukazuje to w sposób
autentyczny". „Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est, podjął
temat prawdy o miłości między mężczyzną a kobietą, która wyjaśnia się w pełni jedynie w świetle miłości Chrystusa ukrzyżowanego (por. Deus caritas est, 2). Podkreślił on, że: „Małżeństwo oparte
na miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga
do Jego ludu, i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje się miarą
ludzkiej miłości” (por. Deus caritas est, 11). Ponadto w encyklice
„Caritas in veritate”, wskazał znaczenie miłości jako zasady życia w
społeczeństwie (por. Caritas in veritate, 44), miejsce uczenia się doświadczenia dobra wspólnego”. Natomiast papież Franciszek w
encyklice „Lumen fidei” mówiąc o więzi między rodziną a wiarą
napisał: „Spotkanie z Chrystusem, pozwolenie, by nas ujęła i prowadziła Jego miłość, poszerza horyzont życia, daje mu mocną nadzieję, która nie zawodzi. Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało
odważnych, lecz poszerzaniem przestrzeni życia. Pozwala ona od477

kryć wielkie wezwanie, powołanie do miłości, i daje pewność, że ta
miłość jest godna zaufania, że warto się jej powierzyć, ponieważ jej
fundamentem jest wierność Boga, mocniejsza od wszystkich naszych słabości” (vide: Lumen fidei, 53).
Trzecia i ostatnia część dokumentu jest poświęcona misji rodziny. Małżonkowie i rodziny nie pozostają sami na drodze swojego powołania, lecz są otoczeni troską Stwórcy, która ogarnia każdego człowieka i każdą trudną sytuację, w której chrześcijanin się
znajduje. Co za tym idzie, spotkanie z Bogiem miłosiernym napełnia serca radością i prowadzi do głoszenia Ewangelii o miłości i
rodzinie wszystkim ludziom. Mówiąc o misji rodziny w Kościele i
świecie współczesnym, biskupi podkreślili konieczność formacji
małżeństw, rodzin i kapłanów do posługi w duszpasterstwie rodzin. Tylko osoby zachwycone miłością potrafią przekazywać wiarygodnie prawdę o miłości. Ojcowie synodalni stwierdzili, że wierząca, radosna, szczęśliwa rodzina jest najlepszą wspólnotą ewangelizacyjną10.
Ewangelia rodziny, wiernie strzeżona przez Kościół, idący za
Objawieniem chrześcijańskim spisanym i przekazanym, wymaga,
by głoszono ją współczesnemu światu z nową radością i nadzieją,
kierując nieustannie spojrzenie ku Jezusowi Chrystusowi. Powołanie i misja rodziny wpisuje się w pełni w porządek stworzenia, który przeobraża się w porządek odkupienia, w następujący sposób
podsumowany w życzeniu Soboru: „Samych wreszcie małżonków,
stworzonych na obraz Boga żywego i znajdujących się w prawdziwej relacji osobowej, niech jednoczy to samo uczucie, podobna
myśl i wzajemne uświęcanie się, aby poszedłszy śladem Chrystusa,
źródła życia, w radościach i ofiarach swojego powołania, dzięki
wiernej miłości stawali się świadkami tego misterium miłości, które
Pan objawił światu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie” (Gaudium et spes, 52; por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1533-35)11.
W przemówieniu na zakończenie Synodu papież Franciszek
podkreślił, że pierwszym obowiązkiem Kościoła nie jest szafowanie
wyrokami skazującymi czy anatemami, ale głoszenie miłosierdzia
10
11
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Tamże.
Watykan: 46+1 pytań […].

Boga, wzywanie do nawrócenia i prowadzenie wszystkich ludzi do
zabawienia Pańskiego. Przypomniał nauczanie w tym względzie
swoich poprzedników: bł. Pawła VI, św. Jana Pawła II i Benedykta
XVI. Zaznaczył, że w słowie rodzina można znaleźć streszczenie jej
powołania i sens całej drogi synodalnej. Ma ona formować nowe
pokolenia do poważnego przeżywania miłości, wychodzić ku innym, wyrażać i szerzyć miłosierdzie Boże, oświecać sumienia, pozyskiwać i odbudowywać z pokorą zaufanie do Kościoła, wspierać
i dodawać odwagi rodzinom zdrowym, rodzinom wiernym, rodzinom wielodzietnym, wypracować odnowione duszpasterstwo rodzin, kochać bezwarunkowo wszystkie rodziny, a szczególnie te,
które przechodzą czas trudności12.
Przyjmując zachętę papieża Franciszka, Kościół spogląda na
Chrystusa, w Jego trwałej prawdzie i niewyczerpalnej nowości,
która oświetla również każdą rodzinę. „Chrystus jest «odwieczną
Dobrą Nowiną» (Ap 14, 6) i jest «wczoraj i dziś, ten sam także na
wieki» (Hbr 13, 8), ale Jego bogactwo i piękno są niewyczerpane.
On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości”(Evangelii
gaudium, 11)13.
Finalnie większością dwóch trzecich głosów na Synodzie biskupów dotyczącym rodziny, który odbył się w październiku 2015
roku zaaprobowano w głosowaniach wszystkie 94 punkty relacji
końcowej. Zgodnie z przewidywaniami nie doszło do żadnego
przełomu, ale wyrażono większe zrozumienie dla rozwodników.
Aprobatę dwóch trzecich zdobył także, aczkolwiek przewagą tylko
jednego głosu, budzący największe kontrowersje punkt 85. określany jako dotyczący kwestii dostępu rozwodników w nowych
związkach do Komunii św. Jego podstawą są słowa Jana Pawła II.
Przypomniano w tym paragrafie, że polski papież stworzył kryterium, które "pozostaje podstawą oceny takich sytuacji". Przywołane
zostały słowa Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" z 1981 roku: "Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości
12 Źródło: http://wpolityce.pl/kosciol/269566-postepowcy-zawiedzeni-posynodzie-papiez-franciszek-kosciol-winien-glosic-ewangelie-i-bronic-rodziny
(dostęp: 2.05.2016 r.)
13 Watykan: 46+1 pytań […].
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prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji. Zachodzi
bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić
pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni,
a tymi, którzy z własnej, ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo". Jan Paweł II cytowany w tym paragrafie napisał
też: "Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na
wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy
nie było ważne". W podsumowaniu obrad podkreślono następnie:
"Zatem zadaniem kapłanów jest towarzyszenie osobom, których to
dotyczy, na drodze rozeznania zgodnie z nauczaniem Kościoła i
wskazówkami biskupa. W tym procesie przydatne będzie zrobienie
rachunku sumienia poprzez moment refleksji i skruchy"14. W odniesieniu do związków homoseksualnych stwierdza się w relacji
końcowej synodu, że nie ma żadnych podstaw do analogii, "nawet
odległych", do małżeństwa i rodziny. Jest to powtórzenie z dokumentu zeszłorocznego Synodu na temat rodziny.
„Synod uznaje za całkowicie niedopuszczalne, aby kościoły
lokalne doznawały presji w tej materii, a organizacje międzynarodowe uzależniały pomoc finansową dla biednych krajów od przyjęcia przepisów, które wprowadzają ‘małżeństwo’ między osobami
tej samej płci" - napisano w dokumencie. Położony został też nacisk
na to, że każda osoba, niezależnie od swej orientacji seksualnej,
musi być "szanowana w swej godności i przyjmowana z respektem
i troską o to, aby uniknięto wszelkich znaków niesprawiedliwej
dyskryminacji”.
Z owoców Synodu Biskupów o rodzinie nie jest jednak zadowolona Alien Lizotte- dyrektor francuskiego Instytutu Karola Wojtyły, specjalista w zakresie etyki małżeńskiej i seksualnej, doradca
rodzinny. Jej zdaniem postanowienia Synodu odnośnie rozwodników są mętne czy wręcz dwuznaczne. W połączeniu z niedawnym
uproszczeniem procesu o orzeczeniu nieważności małżeństwa
prowadzą one w kierunku protestanckiej wizji wolności sumienia.
Synod o rodzinie: Większe zrozumienie dla rozwodników, ale rewolucji nie
ma. Źródło: http://swiat.newsweek.pl/synod-o-rodzinie-wieksze-zrozumieniedla-rozwodnikow,artykuly,372904,1.html (dostęp: 2.05.2016 r.).
14
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Nieproporcjonalną wagę przywiązuje się bowiem do osądu sumienia i okoliczności łagodzących, lekceważąc przy tym kryteria
obiektywne. A te ostatnie mają zasadnicze znaczenie w rozeznaniu
sytuacji rozwodników. Ich rozbite małżeństwo obiektywnie nadal
pozostaje faktem, bez względu na to, kto ponosi winę i co się odczuwa w sumieniu. Zdaniem Alien Lizotte zamieszanie to negatywnie odbije się na wiarygodności katolickiego małżeństwa.
Wprowadzenie do dyskusji osądu sumienia, zamiast pomóc, dodatkowo komplikuje cały proces – podkreśla prof. Lizotte na łamach dziennika Le Figaro. Uczestnikom synodalnej debaty zarzuca
ona ponadto, że mówiąc o potrzebie miłosierdzia, zwykli je aplikować wyłącznie do rozwodników, a nie do ich ofiar, czyli porzuconego współmałżonka i dzieci, które muszą wzrastać w takich
pogmatwanych sytuacjach. W takim wypadku Komunia to problem zastępczy. Tematem tabu jest natomiast cierpienie dzieci, ich
wstyd i cichy bunt, brak ojca15.
Mimo zatem, że kolejny Synod poświęcony sprawom rodziny
nie wprowadził żadnych istotnych zmian, co do nauczania Kościoła to jednak powstało wiele wątpliwości jak interpretować pewne
zapisy postanowień końcowych tychże obrad. Zasadnicze znaczenie w tych i innych kwestiach odgrywa zatem adhortacja Amoris
laetitia papieża Franciszka, która stanowi kwintesencję i podsumowanie obrad Synodów z 2014 i 2015 roku. Obserwując przygotowania do publikacji adhortacji o rodzinie, nie sposób było nie zauważyć, że Ojciec Święty stał na rozstaju dróg. Z jednej strony musiał bowiem brać pod uwagę stanowisko bliskich mu kardynałów
Kaspera i Marxa, pragnących papieskiego przyzwolenia na udzielanie Komunii świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach. Sugerowali oni nawet, że Kościół niemiecki „nie jest filią
Rzymu” i jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, może dojść do
schizmy. Z drugiej strony grupa biskupów wierna Chrystusowemu
nauczaniu też stawiała sprawę jasno – podkreślając, że tego typu
rozumowanie jest herezją. Papież wiedział więc, że jakiekolwiek
A. Lizotte, Kościołowi po Synodzie grozi protestantyzacja, źródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/18750/Prof-Lizotte-Kosciolowi-po-Synodziegrozi (dostęp: 2.05.2016 r.).
15
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twarde i jednoznaczne stanowisko zapisane w Amoris Laetitia spowoduje konflikt wśród kardynałów, schizmę lub oskarżenia o herezję. Choć trzeba zaznaczyć, że katolicy mieli prawo oczekiwać, że
Franciszek wprost powtórzy nauczanie Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa (a więc i niemożności przyjęcia Komunii świętej
przez rozwodników). Tak się jednak nie stało. Szkoda, bo kto jak
kto, ale papież nie powinien się od takiej odpowiedzialności uchylać pod żadną groźbą, nawet groźbą schizmy16.
Po publikacji dokumentu wiemy jednak, że papież wybrał inną ścieżkę – ścieżkę „synodalności”. Pół roku temu Ojciec Święty
mówił, że „Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu drogi
synodalności”. To także droga decentralizacji Kościoła, do której
skłonność dostrzegamy śledząc obecny pontyfikat na każdym kroku. Widzimy ją również w opublikowanej właśnie adhortacji,
szczególnie w rozdziale dotyczącym „praktyki duszpasterskiej” –
papież powtarza bowiem wprost zapisy z dokumentu kończącego
obrady Synodu. To pierwszy objaw owej synodalności i decentralizacji. Drugim jest już sama treść powtórzonych akapitów17.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych założeń i
problemów z jakimi borykały się zebrania synodalne ostatnich lat. Głównym założeniem było przedstawienie sytuacji rodzin i ich bolączek, które
roztrząsane były przez biskupów z całego świata, a którym to obradom
bacznie przyglądał się papież, by następnie wydać odpowiedni dokument stanowiący ich podsumowanie. Synod bowiem służyć ma radą następcy Stolicy Piotrowej. Tekst poświęcony jest w dużej mierze przedstawieniu stanowiska dotyczącego rodzin z całego świata oraz ich duszpasterstwa i udziału w życiu Kościoła. Przedstawiono również głosy zwolenników i przeciwników zmian w zakresie takiego duszpasterstwa oraz
poluźnienia sytuacji par żyjących w niesakramentalnych związkach i
możliwości dopuszczenia takich osób do przyjmowania sakramentów.
Słowa kluczowe: rodzina, Synod, papież, Kościół katolicki, dogmaty wiary.
16
K. Kratiuk, Po Amoris laetitia. Kościół dwóch prędkości, źródło:
http://www.pch24.pl/po-amoris-laetitia--kosciol-dwoch-predkosci,42476,i.html
(dostęp: 2.05.2016 r.)
17 Tamże.
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Summary:
The following article aims at presenting the main assumptions and
problems that the Synod has recently faced. The core premise was to
submit the situation and issues of families. These were deeply discussed
by the bishops from all over the world. The whole issue has been scrutinized by Pope, in order to release a document that summarized it. Since
Synod is supposed to give hints to the successor of Vatican. The paper
basically focuses on the presentation of the viewpoints of families from all
over the world, their priesthood and interest in the Church. There are also
presented views of the proponents and opponents of the changes that
might occur in the priesthood; in loosening the situation of couples living
in nonsacramental relations; and in the admission for them to receive the
Sacraments.
Keywords: family, Synod, The Catholic church, dogmas of the faith.
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Justyna Kopałka – Siwińska

Dziedziczenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
jako przykład przenikania się przepisów kodeksu spółek
handlowych i kodeksu cywilnego
Wstęp
Konsekwencją uznania udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za prawo podmiotowe jest akceptacja tezy o dopuszczalności jego przejścia na inny podmiot1, tak w drodze sukcesji uniwersalnej, jak i singularnej. A zatem, udział w spółce z o.o.
jest nie tylko prawem zbywalnym, ale i dziedzicznym. Jednakże,
celem zapewnienia względnej stałości składu spółki z o.o. oraz
umożliwienia zapobiegania niepożądanym jego zmianom, ustawodawca polski wprowadził możliwość ograniczenia lub wyłączenia
w umowie spółki wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego
wspólnika.
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z dziedziczeniem udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności w zakresie
wskazania odmienności regulacji zawartej w kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym, których wyrazem jest właśnie możliwość ograniczenia lub wyłączenia dziedziczności udziałów.
Niewątpliwie niniejszy artykuł nie wyczerpuje w pełni tematyki związanej z dziedziczeniem udziałów w spółce z o.o., jednakże
intencją autora było wyłącznie zaprezentowanie podstawowych
zagadnień w tym zakresie. Należy także wskazać, iż cały artykuł
poświęcony jest dziedziczeniu udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością. A zatem każdorazowo pod pojęciem „udział”
należy rozumieć „udział w spółce z o.o.”.

A. Herbet., [w:] (red.) Sołtysiński S., System Prawa Prywatnego, Prawo spółek
kapitałowych, tom 17a, Prawo spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 319 i n.
1
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1. Dziedziczenie udziału
Zgodnie z treścią art. 922 k.c.2, prawa i obowiązki majątkowe
zmarłego, z wyjątkiem praw i obowiązków ściśle związanych z
jego osobą, oraz praw, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są spadkobiercami, wchodzą w skład spadku i
przechodzą, z chwilą śmierci spadkodawcy, na spadkobiercę lub
spadkobierców. A zatem, jak wskazuje A.Herbet3, udział w spółce
jest prawem zbywalnym oraz dziedzicznym, co jest konsekwencją
obiektywizacji stosunku członkostwa oraz uznania udziału w spółce za majątkowe prawo podmiotowe.
Jak wskazuje ten autor4, udział w spółce z o.o. może być również przedmiotem zapisu testamentowego, o którym mowa w art.
968 k.c. Zgodnie bowiem z treścią § 1 wskazanego przepisu, „Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę
ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia
majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły)”. Jak podkreśla
A.Herbet5, w tym przypadku, sprawo to przechodzi na spadkobierców zmarłego wspólnika z chwilą otwarcia spadku, a wykonanie zapisu, rozumiane jako przeniesienie udziału na zapisobiorcę,
następuje na podstawie odmiennej czynności rozporządzającej. Z
kolei do rozporządzenia udziałem w wykonaniu zapisu testamentowego stosuje się wprost przepisy określające zasady zbywania
udziałów, tj. art. 180 i następne k.s.h.6 oraz właściwych postanowienia umowy spółki. Jak podkreśla R.Pabis7, w przypadku zapisy
zwykłego, w związku z faktem, iż nie wywołuje on skutków rzeczowych, do chwili przeniesienia udziałów, status udziałowca
przysługuje spadkobiercy, któremu w szczególności przysługują
prawa, jak również obciążają go obowiązku wynikające ze stosunku spółki. Z kolei w przypadku zapisu windykacyjnego (art. 9811
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U.2016.380. ze zm.
Herbet., [w:] (red.) Sołtysiński S., System… s. 319 i n.
4 Ibidem, s. 319.
5 Herbet., [w:] (red.) Sołtysiński S., System …, s. 319 i n.
6 Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz.
U.2013.1030. ze zm.
7 R. Pabis., [w:] J. Bianiak., M. Bieniak., G. Nita-Jagielski.,., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 595 i n.
2
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k.c.), udział zostaje przeniesiony na zapisobiercę z chwilą otwarcia
spadku.
Jednakże, mając na względzie elementy osobowe występujące
w konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz, często
występujące, bliskie relacje interpersonalne pomiędzy wspólnikami, ustawodawca, w treści k.s.h., ustawodawca wprowadził szczególne przepisy o charakterze względnie dyspozytywnym, umożliwiające ograniczenie lub nawet wyłączenie wstąpienia do spółki
spadkobierców zmarłego wspólnika, jeżeli wspólnik mógł mieć
więcej niż jeden udział albo wyłączenie lub ograniczenie podziału
udziału, jeżeli wspólnik mógł mieć tylko jeden udział8. Co więcej,
zgodnie z art. 270 k.s.h. możliwym skutkiem śmierci wspólnika
może być także rozwiązanie spółki.
2. Wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika
Jak wskazano powyżej, w przypadku śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną, jego udziały, co do zasady, wchodzą w
skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. A zatem, w stosunek członkostwa,
w miejsce zmarłego wspólnika, wstępują jego spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Jak wskazuje A.Herbet9, sukcesja następuje
ex lege już z chwilą otwarcia spadku, o ile spadek został przyjęty
przez spadkobierców i nie zachodzą przesłanki negatywne dziedziczenia, np. niegodność dziedziczenia, o której mowa w art. 1012
i nast. k.c. Co istotne, nabycie udziałów przez spadkobierców ma
charakter translatywny, pochodny i następuje pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna). Jak podkreśla A.Herbet10, nie stosuje
się w tym przypadku art. 180, ani art. 256 k.s.h., a spadkobiercy nie
mają obowiązku składania oświadczeń o przystąpieniu do spółki i
nabyciu udziałów11.

Herbet., [w:] (red.) Sołtysiński S., System …, s. 319 i n.
Tamże, s. 320 i n.
10 Ibidem, s. 320.
11 M. Rygoł., Skutki śmierci wspólnika, PS 2001, nr 3, s. 10.
8
9
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Jednakże, jak wskazuje R.Pabis12, dla skutecznego względem
spółki przejścia udziału na spadkobiercę zmarłego wspólnika, konieczne jest zawiadomienie spółki wraz z doręczeniem dowodu
przejścia, którym w tym przypadku będzie postanowienie o
stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia13. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zgłoszenia
może dokonać każdy ze spadkobierców lub zapisobierca, natomiast jak podkreśla A. Herbet14, istnieje spór co do tego, czy mogą
to uczynić również inne osoby, mające w tym interes prawny15.
Zdaniem Kidyby16 osobami zainteresowanymi, które mogą zawiadomić spółkę są: zbywca udziału, nabywca udziału, zastawnik,
zastawca udziału, użytkownik, wspólnik. W ocenie tego autora sie
są osobami zainteresowanymi wierzyciel (także osobisty wspólnika) czy inne osoby, mimo że łączą je również stosunki związane ze
spółką, w szczególności z przenoszonym (także zastawionym,
użytkowanym) udziałem. Co więcej, jak wskazuje A.Kidyba zawiadomienia mogą dokonać także pełnomocnicy wymienionych
osób, a także ich przedstawiciele ustawowi.
Zarząd powinien dopuścić spadkobiercę do wykonywania
praw członkowskich w spółce niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia oraz wpisać go do księgi udziałów i złożyć w sądzie rejestrowym nową listę wspólników spółki lub wniosek o zmianę wpisu danych wspólnika w rejestrze przedsiębiorców17. Jak trafnie zauważa A. Herbet18, do tego momentu spadkobiercy nie mogą wykonywać żadnych uprawnień wynikających z odziedziczonego
udziału. W ocenie tego autora, zawiadomienie spółki ma w tym
wypadku skutek ex tunc, co pozwala wyeliminować ewentualne
R. Pabis., [w:] J. Bianiak., M. Bieniak., G. Nita-Jagielski., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 594 i n.
13 Tak również Herbet., [w:] (red.) Sołtysiński., System …, s. 320 i n.
14 Herbet., [w:] Sołtysiński, System …, s. 320 i n.
15 Tak m.in. T. Szczurowski., Konsekwencje śmierci wspólnika spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, Mon.Praw. 2008, nr 6, s. 288.
16 A. Kidyba., Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych,
opubl. LEX/el. 2016.
17 Herbet., [w:] (red.) Sołtysiński., System …, s. 320 i n.
18 Ibidem, s. 321.
12
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problemy praktyczne, mające związek z przynależnością świadczeń majątkowych, przypadających na dziedziczone udziały po
dacie otwarcia spadku.
W przypadku, w którym do dziedziczenia powołanych jest
kilka osób, powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego, do której stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności
w częściach ułamkowych, tj. art. 1035 k.c. Jak podkreśla E.Drozd19,
poza udziałem w całym majątku spadkowym, każdy ze spadkobierców ma określony ułamkiem udział w poszczególnych przedmiotach wchodzących w skład spadku, w tym także w udziałach w
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością20.
3. Ograniczenia w dziedziczeniu udziałów
Zgodnie z treścią art. 183 k.s.h., „§ 1. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.
§ 2. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły
wspólnik miał więcej niż jeden udział.
§ 3. Jeżeli według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden
udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że
umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego
udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać
udziały niższe niż 50 złotych”.
A zatem, jak wskazuje A. Kidyba21, art. 183 k.s.h. dotyczy
ograniczenia lub wyłączenia wstąpienia do spółki spadkobierców
w miejsce zmarłego wspólnika, które muszą wynikać wprost z postanowień umowy spółki. Jak bowiem trafnie zauważa A. Ra-

19 E. Drozd, [w:] Z. Radwański (red.)., System Prawa Cywilnego, tom IV, Prawo
rzeczowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 422.
20 Tak też m.in. Herbet, [w:] Sołtysiński., System …, s. 321 i n.
21 A. Kidyba., Kodeks spółek handlowych, Komentarz LEX, tom I, Komentarz do art.
1-300 k.s.h., LEX a Wolters Kluwer business, wyd. 10, Warszawa 2013, s. 786 i n.
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chwał22, ograniczenia dotyczące dziedziczenia udziałów dopuszczalne są jedynie w drodze umowy spółki, co oznacza, iż nie jest
możliwa regulacja tej kwestii w inny sposób po otwarciu spadku.
W ocenie A. Herbeta23, ratio legis w/w przepisu stanowiło przeciwdziałanie nadmiernemu rozdrobnieniu praw członkowskich w
spółce. Jak dalej podkreśla ten autor, klauzula wyłączająca lub
ograniczająca wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego
wspólnika może zostać zamieszczona już w pierwotnej umowie
spółki albo wprowadzona w trybie zmiany umowy. Uchwała
zgromadzenia wspólników wymaga jednak uzyskania kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów i zachowania formy protokołu notarialnego. Z kolei, jeżeli wyłączenie lub ograniczenia dziedziczenia udziałów nie ma charakteru proporcjonalnego lub powszechnego, dla swej skuteczności uchwała wymaga także zgody
wspólników, których ma dotyczyć (art. 246 § 3 k.s.h.)24
Jak dodatkowo podkreśla A. Rachwał25, w doktrynie uwypukliły się dwa stanowiska dotyczące skutków zamieszczenia w
umowie spółki klauzuli wyłączającej dziedziczenie udziałów.
Zgodnie z dominującym poglądem, umowa spółki może w zasadzie dowolnie określać losy udziałów zmarłego wspólnika, pod
warunkiem zastrzeżenia spłaty spadkobierców niewstępujących do
spółki26, w szczególności postanawiać, że przypadną one innemu
wspólnikowi lub wszystkim wspólnikom proporcjonalnie, odpłatnie lub bez wynagrodzenia27. Z kolei, zgodnie z drugim poglądem,
wyłączenie wstąpienia spadkobierców lub określonych spadkobierców do spółki pociąga za sobą zawsze umorzenie udziałów z

A. Rachwał [w:] S. Włodyka )red.)., Prawo spółek handlowych, tom 2, wydanie
2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 764 i n.
23 Herbet., [w:] Sołtysiński, System …, s. 323 i n.
24 Podobnie M. Rygoł., Skutki śmierci wspólnika, PS 2001, nr 3, s. 8.
25 A. Rachwał., [w:] S. Włodyka (red.)., Prawo spółek…, s. 764 i n.
26 O czym szerzej będzie mowa w pkt 3 artykułu.
27 A. Szajkowski., M. Tarska, [w:] S. Sołtysiński., A. Szajkowski., A. Szumański.,
Kodeks spółek handlowych, tom II, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do
artykułów 151-300, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 304 i n.
22
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mocy prawa i obniżenie kapitału bez uchwały wspólników28. Należy przy tym podzielić zdanie A. Rachwał29, zgodnie z którym za
słuszny uznać należy pogląd pierwszy, bowiem ograniczenie dziedziczenia udziału może być postrzegane jako przedłużenie ograniczenia w zbywaniu udziałów w zakresie prawa spadkowego. Natomiast interesy spadkobierców są chronione w dostateczny sposób
wymogiem spłaty odpowiadającej wartości udziału, o czym bliżej
w pkt 3 niniejszego artykułu.
Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika ma to znaczenie, że wyłącza stosowanie przepisów prawa spadkowego co do przejścia praw i obowiązków udziałowych30.
Oczywistym jest, że wyłączenie wstąpienia spadkobierców
dotyczy zarówno spadkobierców testamentowych i ustawowych
oraz musi być całkowite, tj. dotyczyć wszystkich spadkobierców31.
Oznacza to, że udziały zmarłego wspólnika w ogóle nie podlegają
dziedziczeniu. Z kolei ograniczenie polega na określeniu kategorii
spadkobierców uprawnionych lub wykluczonych od możliwości
wstąpienia w stosunek członkostwa32. Ograniczenia mogą być pozytywne i negatywne33. Jak wskazują J. A. Strzępka i E. Zielińska34,
kryterium może być stopień pokrewieństwa, wiek, narodowość,
zawód, wykształcenie, rodzaj prowadzonej działalności, niewykonywanie działalności konkurencyjnej itd. Należy jednak pamiętać,

28 R. Potrzeszcz., [w:] (red.) R. Potrzeszcz., Kodeks spółek handlowych. Komentarz.
Tom 2. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 273.
29 Rachwał., [w:] Włodyka, Prawo spółek…, s. 764 i n.
30 K. Kopaczyńska-Pieczniak., Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002, s. 189 i n. rozróżnia wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobierców wspólnika do spółki, dziedziczenie udziałów.
31 Kidyba., Kodeks …, s. 786 i n.
32 W. Pyzioł., [w:] K. Kruczalak 9red.)., Kodeks spółek handlowych. Komentarz,
LexisNexis, Warszawa 2001, s. 340.
33 Kidyba., Kodeks …, s. 787 i n.
34 J. A. Strzępka, E. Zielińska., [w:] A. J. Strzępka (red.)., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 457 i n.
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iż granicą w tym wypadku będzie art. 3531 k.c., traktujący o zasadzie swobody umów.
W sytuacji gdy spadkodawca miał więcej nić jeden udział,
wyłączenia lub ograniczenia dotyczą podziału całych udziałów
pomiędzy spadkobierców35. Co więcej, jeżeli umowa spółki zastrzega takie ograniczenia lub wyłączenia, do decyzji sądu orzekającego o dziale spadku będzie należało to, który ze spadkobierców
obejmie udziały w spółce36.
Z kolei gdy umowa spółki wyłącza podział udziałów pomiędzy spadkobierców lub gdy wyłącza podział jednego udziału37,
spadkobiercy występują w stosunku do spółki jako tzw. „udziałowiec zbiorowy”, połączony stosunkiem współwłasności w częściach ułamkowych38.
Należy także wskazać, iż oprócz możliwości wyłączenia lub
ograniczenia dziedziczenia udziałów, wydaje się, że regulacja
przewidziana w art. 183 k.s.h. pozwala także na ograniczenie swobody spadkobierców w dokonaniu działu spadku39. Umowa spółki
może bowiem przewidywać, że udział podzielny nie będzie mógł
zostać podzielony pomiędzy spadkobierców lub, że kilka udziałów
równych nie będzie mogło być podzielonych pomiędzy różnych
spadkobierców40.
4. Spłata spadkobierców niewstępujących do spółki
Jak podkreśla A. Herbet41, przesłanką skuteczności umownego
wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobierców
zmarłego wspólnika jest określenie warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Powyższy warunek wynika z faktu,
iż wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców
Kidyba., Kodeks …, s. 788 i n.
W. Pyzioł., [w:] K. Kruczalak (red.)., Kodeks …, s. 340.
37 Kwestia podziału jedynego udziału zostanie omówiona w pkt 4 niniejszego
artykułu.
38 J. A. Strzępka, E. Zielińska., [w:] A. J. Strzępka (red.)., Kodeks, s. 458 i n.
39 Tak m.in. R. Potrzeszcz., Siemiątkowski [w:] (red.) R. Potrzeszcz., Siemiątkowski, Kodeks … s. 264.
40 Rachwał., [w:] Włodyka, Prawo spółek…, s. 764 i n.
41 Herbet., [w:] Sołtysiński., System …, s. 320 i n.
35
36
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zmarłego wspólnika nie może oznaczać pozbawienia ich ekwiwalentu za udziały, które posiadał spadkodawca42. Jak dalej wskazuje A.
Kidyba, jeżeli zatem umowa spółki wyłącza lub ogranicza wstąpienie do spółki spadkobierców, warunki rozliczenia ze nimi powinny
być, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia,
określone w umowie spółki. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 maja 2007 roku43, „Braki postanowienia umowy spółki w
przedmiocie ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce
zmarłego wspólnika, brak określenia zasad ustanowionych ograniczeń oraz
brak jakichkolwiek kryteriów w tym zakresie, nie są ustawowymi przesłankami przesądzającymi według art. 183 § 1 k.s.h. o bezskuteczności tego
ograniczenia zastrzeżonego w umowie spółki. Przepis ten wyraźnie bowiem
wiąże skuteczność omawianego ograniczenia zastrzeżonego w umowie spółki z określeniem w niej warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do
spółki”. W ocenie A.Herbeta44, wyłączenie wstąpienia do spółki
spadkobierców zmarłego wspólnika powinno nastąpić za wynagrodzeniem, odpowiadającym zasadzie godziwej wartości dziedziczonych udziałów. Stanowisko to precyzuje A.Kidyba45, w ocenie którego, spłata powinna nastąpić przez wypłatę kwot równoważnych
na przykład wartości księgowej udziałów przez nabywcę, wskazanego przez spółkę, albo przez wypłatę co najmniej wartości bilansowej udziału, w przypadku gdy podlega on przymusowemu umorzeniu, o którym mowa w art. 199 k.s.h.46
5. Podział jednego udziału pomiędzy spadkobierców
W przypadku gdy zgodnie z treścią umowy spółki wspólnik
może mieć tylko jeden udział, może on być podzielony pomiędzy
spadkobierców. Jak wskazuje A.Kidyba47, powstają w ten sposób
Kidyba., Kodeks …, s. 786 i n.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.05.2007r., sygn. akt: III CZP 45/07, LEX
nr 272485.
44 Herbet., [w:] Sołtysiński., System…, s. 320 i n.
45 Kidyba., Kodeks …, s. 788 i n.
46 Wydaje się bowiem, iż w ocenie A. Kidyby, wyłączenie wstąpienia spadkobierców do spółki w miejsce zmarłego wspólnika wiąże się z umorzeniem udziałów z mocy prawa i obniżeniem kapitału bez uchwały wspólników.
47 Kidyba., Kodeks …, s. 788 i n.
42
43
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nowe udziały o określonej wartości odpowiadającej wartości przypadającej na część udziału. Z kolei nowi wspólnicy, spadkobiercy
zmarłego wspólnika, będą mieli również najwyżej jeden udział. W
wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.
Jak dodaje A. Kidyba48, sytuacja ta wystąpi gdy spadkobiercą jest
osoba spoza grona wspólników. Natomiast w przypadku gdy
spadkobiercą jest któryś z dotychczasowych wspólników, ograniczenie co do minimum kwoty 50 złotych nie będzie miało zastosowania, gdyż podzielony udział przyrasta o wartość części do istniejących już udziałów wspólników. Co więcej, jak podkreśla ten autor, nie można także wykluczyć sytuacji, w której dziedziczyć będą
zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza tego grona. W takim wypadku w zakresie poszczególnych grup spadkobierców obowiązywać
będą zasady wskazane powyżej.
6. Współuprawnieni z udziałów
Zgodnie z treścią art. 184 k.s.h., „§ 1. Współuprawnieni z udziału
lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie.
§ 2. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela,
oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich”.
A zatem, powyższy przepis określa zasady wykonywania
praw i obowiązków w spółce przez współuprawnionych z udziału.
Jak bowiem wskazuje A.Kidyba49, od udziału, który podlega podziałowi należy odróżnić udziały, które przysługują niepodzielnie
dwóm lub więcej osobom. Z kolei pod pojęciem „współuprawnionych” należy rozumieć osoby, które mogą być współuprawnionymi w częściach ułamkowych lub łącznie (do niepodzielnej ręki).
Należy zatem wskazać, iż wspólnicy, którzy nabyli udział w wyniku spadkobrania są współuprawnionymi do udziału w częściach
ułamkowych50. Współuprawnieni wykonują swe prawa przez
Tamże, s. 788 i n.
Ibidem, s. 797.
50 Jak trafnie zauważa A. Kidyba, w przypadku wyłączeni podziału udziału,
do czasu rozstrzygnięcia sądu co do objęcia udziału przez określonego spadkobiercę, spadkobiercy stają się współwłaścicielami udziału i mogą działać przez
wspólnego przedstawiciela, zgodnie z art. 184 k.s.h.
48
49
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wspólnego przedstawiciela. Konsekwencją powyższego jest wniosek przedstawiony przez A. Rachwał51, zgodnie z którym z punktu
widzenia spółki nie ma znaczenia jakie zasady rządzą pomiędzy
nimi w stosunku wewnętrznym. Z kolei, ponieważ art. 184 k.s.h.
nie reguluje stosunków pomiędzy współuprawnionymi i nie określa zasad, w oparciu o które powinni oni wybrać wspólnego przedstawiciela, ewentualne konflikty współuprawnionych, powstałe na
tym tle, nie mogą paraliżować działalności spółki. Dlatego też, celem usprawnienia pracy spółki, ustawodawca przewidział, iż w
przypadku braku wskazania przedstawiciela, spółka może składać
oświadczenia wobec któregokolwiek ze współuprawnionych. A
zatem, w przypadku braku ustanowienia przedstawiciela, współuprawnieni pozostają pozbawieni możliwości wykonywania praw
z udziału, jako, że na gruncie art. 184 k.s.h. nie jest także możliwe
nawet jednomyślne wykonywanie praw przez współuprawnionych
działających łącznie52. Jednakże powyższe zastrzeżenie dotyczy
jedynie oświadczeń, a nie innych czynności, które spółka ma dokonać względem wspólnika, w szczególności wypłaty dywidendy.
Jak podkreśla A. Rachwał53, za świadczenia związane z udziałem,
wszyscy współuprawnieni odpowiedzialni są solidarnie. W przypadku ustalenia innych zasad odpowiedzialności, są one skuteczne
tylko pomiędzy stronami. Pojęcie „świadczeń związanych z udziałem” rozszyfrowuje A. Kidyba, który wskazał, iż są to wszelkie istniejące świadczenia, do których zmarły wspólnik był zobowiązany,
jako długi spadkowe, za które spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność jak za długi spadkowe, oraz te, które powstają w czasie
gdy współuprawnieni mieli wpływ na spółkę przez stwierdzenie
ich uprawnień z udziału54. Co więcej, jak podkreśla ten autor, jeżeli
umowa spółki wprowadzi zmiany, w wyniku których powstaną
Rachwał., [w:] Włodyka, Prawo spółek…, s. 766 i n.
Rachwał., [w:] Włodyka, Prawo spółek…, s. 766 i n. Z kolei przy przyjęciu, iż
wszystkim współuprawnionym przysługuje przymiot wspólnika, niektóre prawa mogą oni wykonywać samodzielnie, por. P. Drapała., Wspólność udziałów w
częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Przegląd Prawa Handlowego 2003, z.5, s. 37, s. 40.
53 Rachwał., [w:] Włodyka, Prawo spółek…, s. 766 i n.
54 Kidyba A., Kodeks …, s. 799 i n.
51
52
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nowe świadczenia, współuprawnieni również będą ponosić za nie
odpowiedzialność solidarną. Solidarna odpowiedzialność polega
bowiem na tym, że każdy ze współuprawnionych, a nie tylko
wspólny przedstawiciel, odpowiada za cały dług związany ze
świadczeniem. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to odpowiedzialność solidarna tylko między współuprawnionymi. W przypadku
zatem gdy jeden ze współuprawnionych spełni świadczenie, ma on
prawo regresu w stosunku po pozostałych współuprawniony o
część stosunkową dokonanego świadczenia.
Zakończenie
Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest skutkiem ukształtowania spółki, w przepisach k.s.h., jako spółki osobowokapitałowej. Jako konsekwencję przyjęcia, iż udział jest prawem
podmiotowym, wskazać należy możliwość jego zbycia lub dziedziczenia. Nie mniej jednak, z reguły wspólnikom nie jest zupełnie
obojętne, kto jest uprawniony do podejmowania najważniejszych
decyzji w spółce, jako uczestnik zgromadzenia wspólników. Z tego
też względu przepisy k.s.h. dopuszczając zarówno wyłączenie, jak i
jedynie ograniczenie ewentualnego wstąpienia do spółki spadkobierców (zapisobierców) na miejsce zmarłego wspólnika55. Celem
wprowadzenia wyłączeń lub ograniczeń było przede wszystkim
zapobieżenie niepożądanym zmianom składu osobowego spółki
oraz zapewnienie względnej stałości jej działalności. Jednakże,
wspólnicy, którzy nie wstąpili do spółki w miejsce zmarłego
wspólnika, w związku z wyłączeniami lub ograniczeniami, zawartymi w umowie spółki, mogą domagać się stosownej spłaty, która
powinna nastąpić przez wypłatę nastąpić za wypłatą wynagrodzenia, odpowiadającego zasadzie godziwej wartości dziedziczonych
udziałów. Należy wskazać, iż określenie warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki jest przesłanką skuteczności

55 Szajkowski A., Tarska M., [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A.,
Szwaja J., Herbet A., Tarska M., Kodeks spółek handlowych, tom II, Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 305 i n.
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umownego wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia do spółki
spadkobierców zmarłego wspólnika56.
Streszczenie
Konsekwencją uznania udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za prawo podmiotowe jest akceptacja tezy o dopuszczalności
jego przejścia na inny podmiot tak w drodze sukcesji uniwersalnej, jak i
singularnej. A zatem, udział w spółce z o.o. jest nie tylko prawem zbywalnym, ale i dziedzicznym. Nie mniej jednak, z reguły wspólnikom nie
jest zupełnie obojętne, kto jest uprawniony do podejmowania najważniejszych decyzji w spółce, jako uczestnik zgromadzenia wspólników. Z tego
też względu przepisy k.s.h. dopuszczając zarówno wyłączenie, jak i jedynie ograniczenie ewentualnego wstąpienia do spółki spadkobierców (zapisobierców) na miejsce zmarłego wspólnika. Celem wprowadzenia wyłączeń lub ograniczeń było przede wszystkim zapobieżenie niepożądanym zmianom składu osobowego spółki oraz zapewnienie względnej
stałości jej działalności. Jednakże, wspólnicy, którzy nie wstąpili do spółki
w miejsce zmarłego wspólnika, w związku z wyłączeniami lub ograniczeniami, zawartymi w umowie spółki, mogą domagać się stosownej
spłaty, która powinna nastąpić przez wypłatę nastąpić za wypłatą wynagrodzenia, odpowiadającego zasadzie godziwej wartości dziedziczonych
udziałów. Należy wskazać, iż określenie warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki jest przesłanką skuteczności umownego
wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika.
Summary
The consequence of the consideration capital’ shares in a limited
liability company for the personal right is the acceptance of the thesis of
the admissibility of his transition to another entity so in the way of universal succession, as well as in the the singular succession. Therefore,
participation in an LLC it is not only a transferable right, but hereditary.
Nevertheless, usually, shareholders are not completely indifferent to who
is entitled to take the most important decisions in the company, as a participant in the meeting of shareholders. For this reason the provisions of
Polish Commercial Companies Cole allowing both off and limit the possible join the company's heirs (legatees) in place of the deceased partner.
The purpose of the exclusion or limitation was primarily to prevent un56
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Ibidem, s. 322.

wanted changes to the composition of the company and to ensure the
relative stability of its operations and actions. However, shareholders
who did not join the company in place of the deceased partner, in relation
to exclusions or restrictions rulet, contained in the company, may require
an appropriate repayment, which should take place by payment made
with the salary payment, corresponding to the principle of the fair value
of the inherited shares. It should be noted that determining conditions of
repayment heirs who cannot join the company, is a prerequisite for the
effectiveness of the contractual exclusion or limitation of joining the company heirs of the deceased partner.
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Anna Kledyńska

Prawa i obowiązki małżonków dotyczące mieszkania służącego
zaspokajaniu potrzeb rodziny
Wstęp
Pojęcie lokalu mieszkalnego służącego zaspokajaniu potrzeb
rodziny ( tzw. mieszkania rodzinnego) nie posiada legalnej definicji, zakreślającej jego prawnicze znaczenie. Termin „mieszkanie
rodzinne” pojawia się natomiast w języku jurydycznym. Rozumie
się przez nie mieszkanie które stanowi centrum życiowe zamieszkującej w nim stale grupy rodzinnej i zaspokajające jej potrzeby
mieszkaniowe. Oczywistym pozostaje, iż rodzina dla swojego
funkcjonowania potrzebuje posiadania mieszkania. Owe potrzeby
mieszkaniowe, w omawianym znaczeniu, czyli dla potrzeb rodziny, rozumieć należy szeroko – jako miejsce, w którym zasadniczo
skupia się aktywność członków rodziny, z drugiej zaś strony stanowiące punkt odpoczynku. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w
treści uzasadnienia swojego wyroku z dnia 21 marca 2006 r.1, zawarcie małżeństwa rodzi między małżonkami więzy prawne w
postaci wzajemnych praw i obowiązków, które zostały skonkretyzowane w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej:
k.r.io.)2. W myśl tego przepisu, małżonkowie mają w małżeństwie
równe prawa i obowiązki oraz są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla
dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Wypełnienie
tych obowiązków jest zaś – ze względów oczywistych – ułatwione,
gdy małżonkowie zamieszkują wspólnie. W niniejszym artykule
poruszone zostaną kwestie odnoszące się do uprawnienia do
mieszkania rodzinnego, a także tytułów tego prawa i ewentualnie

1 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 21.03.2006 r, sygn. akt V CSK 185/05,
Lex nr 182894.
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015,
poz. 2082 tekst jednolity).
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wywieranych na nie skutków w kontekście zmian stosunków rodzinnych między małżonkami.
Uprawnienia wynikające z najmu
Należy zauważyć, że najczęstszą formą zaspokajania wspólnych, mieszkaniowych potrzeb rodziny pozostaje najem. Omawiając to zagadnienie, trzeba przede wszystkim odnieść się do regulacji wyrażonych w przepisach Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)3. Artykuł 6801 omawianego aktu prawnego stanowi, iż małżonkowie są
najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki
majątkowe, wówczas, gdy nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej
przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli
natomiast pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa
bądź rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, wówczas do wspólności najmu należy odpowiednio stosować przepisy
o wspólności ustawowej. Ponadto, zgodnie z analizowanym unormowaniem, ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego
służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności
majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. Z powyższego wynika
zatem, że w sytuacji zawarcia umowy najmu w trakcie małżeństwa,
gdy lokal mieszkalny służyć ma zaspokajaniu wspólnych potrzeb
mieszkaniowych założonej rodziny, oboje małżonkowie niejako
automatycznie stają się współnajemcami. Nie jest przy tym wymagane do powstania tego stosunku, aby podpis pod zawieraną
umową najmu złożyli oboje małżonkowie. Wystarczy zatem, że
dokument ten podpisze jeden z małżonków a lokal będzie służył
zaspokajaniu wspólnych potrzeb rodziny.
Zauważyć należy, że do powstania wspólności najmu nie jest
niezbędne, aby pomiędzy małżonkami panował ustrój wspólności
ustawowej. Kwestia ustroju majątkowego panującego między małUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016, poz. 380
tekst jednolity).
3
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żonkami nie odgrywa tu bowiem znaczenia. Istotnym natomiast
pozostaje, że małżeńska wspólność najmu lokalu mieszkalnego posiada łączny i przymusowy charakter. Przymusowość wyraża się w
tym, że zgodnie z art. 6801 § 2 zd. 2 k.c., tylko sąd z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków może znieść tę wspólność. Wymieniony przepis stanowi normę bezwzględnie wiążącą.
Tak więc umowa małżeńska, która prowadziłaby do ustania tej
wspólności będzie nieważna. Natomiast, dopuszczalne jest dokonanie między małżonkami podziału quoad usum najętego lokalu.
Zasadnym wobec powyższego jawi się twierdzenie, że małżeńska wspólność najmu korzysta ze szczególnie silnej ochrony
prawnej. Należy podkreślić, że nawet w razie śmierci jednego z
małżonków, drugi z nich nadal pozostaje stroną umowy najmu i to
nawet wówczas, gdy jej nie podpisywał. Dzieje się tak z mocy art.
691. § 1. k.c., który stanowi, iż:
„§ 1 W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek
najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których
najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą,
§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci,
§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu
lokalu mieszkalnego wygasa,
§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem
terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na
czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez
niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go
wypowiedziały,
§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze
współnajemców lokalu mieszkalnego”.
Funkcją tego przepisu jest ochrona bliskich mieszkających z
najemcą, w tym oczywiście członków jego rodziny, których potrzeby mieszkaniowe były zaspokajane w tym właśnie lokalu.. Niezbędną przesłanką, umożliwiającą wstąpienie w stosunek najmu po
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zmarłym jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do
chwili jego śmierci. Należy więc zauważyć, że w wyniku zastosowania tego przepisu, po śmierci najemcy umowa najmu trwa w
dalszym ciągu, z tym jednak, że po stronie najemcy pojawiają się
inne osoby. Natomiast w braku osób wymienionych w tym przepisie stosunek najmu lokalu wygasa.
Rozpatrując stan faktyczny, odnoszący się do przesłanek uzasadniających wstąpienie w stosunek najmu osób bliskich Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 marca 2013 r. stwierdził,
iż „Prawa określone w art. 691 k.c. przysługują łącznie wszystkim
osobom odpowiadającym wymogom tego przepisu. Stąd też w razie sporu, czy dana osoba wstąpiła w stosunek najmu stosownie do
art. 691 k.c., ustalenia wymaga jedynie, czy dana osoba jest "osobą
bliską" zmarłego najemcy, oraz czy stale z nim mieszkała aż do
chwili śmierci. Stwierdzenie, że strona powodowa spełnia te przesłanki, przesądza o zasadności powództwa o ustalenie istnienia
umowy najmu. Przy tym sąd ocenia istnienie przesłanek wymaganych dla wstąpienia z mocy prawa w stosunek najmu na dzień
śmierci poprzedniego najemcy, kiedy to wygasa łączący go z wynajmującym stosunek najmu, a w stosunek ten może wstąpić osoba
bliska. Żadne inne okoliczności zaistniałe już po śmierci poprzedniego najemcy nie mogą ograniczać możliwości ustalenia, że osoba
bliska weszła w stosunek najmu po zmarłym najemcy”4.
Odnosząc się do pojęcia „faktycznego wspólnego pożycia”,
użytego w treści art. 691 § 1 k.c. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
20 listopada 2009 r. stwierdził, iż oznacza ono więź, która łączy
dwie osoby pozostające w takich relacjach, jak małżonkowie. W
uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że” interpretacja
określenia "pozostawanie faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą" jako pożycia faktycznego, a nie pożycia tak jak w małżeństwie prowadzi do przekreślenia celu, jaki przyświecał nadaniu art.
691 § 1 k.c. jego obecnego brzmienia. Intencja ustawodawcy jest
czytelna; należy, w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, zmniejszyć krąg osób, które mogą po śmierci najemcy wstąWyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 marca 2013 r., sygn akt I
ACa 879/12, Lex nr 1353835.
4
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pić w stosunek najmu. Przyjęcie wykładni, że w stosunek najmu
może wstąpić osoba, która pozostaje z najemcą w faktycznym pożyciu, byłoby rozciągnięciem prawa wstąpienia w stosunek najmu
na każdą osobę, która wykaże, że pozostawała z najemcą w stosunku bliskości”5.
Jak już zaakcentowano we wcześniejszej części niniejszego
opracowania, ustanie wspólności majątkowej, tak ustawowej, jak i
umownej, w czasie trwania małżeństwa nie powoduje wygaśnięcia
wspólności prawa najmu. Tak więc prawo to nadal należy łącznie
do obojga małżonków.
Gdy między małżonkami dochodzi do rozwodu, to najem
mieszkania jest traktowany jako majątek dorobkowy byłych małżonków i podlega on podziałowi. Wypada jednak zauważyć, że
jeżeli w sprawie o podział majątku sąd przyznaje prawo najmu
jednemu z byłych małżonków, to jest obowiązany do przyznania
prawa do lokalu socjalnego drugiemu z nich, gdy ten spełnia ku
temu warunki. Może także zaistnieć sytuacja, w której sąd przyzna
mieszkanie jednemu z małżonków, zaś drugi otrzyma spłatę swojego udziału z tytułu prawa najmu lokalu6.
Omawiając małżeńską wspólność mieszkania trzeba także zaakcentować, że nie ma dla omawianej kwestii znaczenia fakt, czy
najem mieszkania dotyczy jednego, czy też obojga małżonków. Natomiast ważne jest to, czy umowa była zawarta w trakcie trwania
małżeństwa. Zazwyczaj sąd dokonuje podziału najętego lokalu w
określonych częściach, oznaczając zarazem zakres korzystania
przez byłych małżonków z poszczególnych pomieszczeń. Na powyższe wpływ ma ta okoliczność, że każdy z byłych małżonków
zachowuje status współnajemcy ponieważ przysługuje mu udział
w majątku wspólnym, którym, co istotne, jest również prawo najmu lokalu. Uprawnienie to trwa nadal, pomimo orzeczenia rozwodu. Oboje byli małżonkowie nadal są współnajemcami choć nie są
już małżeństwem. Przeciwna regulacja mogłaby powodować, że
5 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt III CZP
99/09, Lex nr 530773.
6 E. Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 691 Kodeksu cywilnego, Warszawa
2011, komentarz dostępny w SIP Lex.
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jeden z małżonków pozostałby bez mieszkania, co z kolei mogłoby
przyczynić się do wzrostu eksmisji (jak również zjawiska bezdomności), i wywołałoby bardzo niekorzystne skutki społeczne7.
Uprawnienia wynikające z innych tytułów do nieruchomości
Uprawnienie jednego z małżonków do lokalu może także –
poza najmem – wynikać z prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokatorskiego prawa do lokalu, z
umowy użyczenia, dożywocia8, bądź służebności osobistej. Należy
zauważyć, że wówczas kwestie uprawnień do lokalu normuje
przepis art. 281 k.r.io., zgodnie z którym: „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest
uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia
potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego”.
Jak wskazała M. Jadczak: „Zgodnie z treścią art. 281 KRO,
upoważnienie małżonka do korzystania z mieszkania współmałżonka ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny
tzn. wypełnianie zadań służących interesom rodziny jako całości i
interesom poszczególnych jej członków przez małżonków połączonych węzłem wspólnego pożycia, realizujących obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny”9.
Omawiane unormowanie określane jest mianem źródła tzw. rodzinno-prawnego tytułu do mieszkania. Przyznaje ono małżonkowi
uprawnienie do korzystania z mieszkania będącego przedmiotem
prawa przysługującego wyłącznie drugiemu małżonkowi. Takie rozwiązanie jest zgodne z europejskimi standardami prawnymi: Rekomendacja nr R(81) 15 w sprawie praw małżonków do zajmowania
mieszkania rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa domowego, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w

7

Ibidem.
A. Bieranowski, Uprawnienia mieszkaniowe jako element prawa dożywocia, [w] J.
Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2014, sądowy komentarz tematyczny dostępny w SIP Legalis
9 M. Jadczak, Kontrowersje na tle art. 28[1] KRO, „Monitor Prawniczy” 2008, nr
17, s. 918 i n.
8
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dniu 16 października 1981 r10. Zainteresowany małżonek może przy
tym realizować uprawnienie przyznane przez przepis art. 281 k.r.io.
niezależnie od prawa do alimentacji. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
14 lutego 2008 r. stwierdził, że „"Inny tytuł prawny" o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego może
mieć oparcie w różnych stosunkach prawnych, w tym również w stosunkach prawnorodzinnych”11. Natomiast Sąd Administracyjny w
Gliwicach w swoim orzeczeniu z dnia 21 stycznia 2014 r. uznał, iż
„małżonka najemcy lokalu, ze względu na prawo do korzystania z
mieszkania określone w art. 281 k.r.o., należy uznać za "inną osobę
mającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Przyjęcie odmiennej oceny przez organy orzekające w sprawie uznać trzeba za naruszenie prawa materialnego - normy zawartej w art. 2 ust. 1
pkt 4 u.d.m”12.
Z omawianej regulacji wynika więc, że tytuł małżonka do
mieszkania powstaje wówczas, gdy jego współmałżonkowi przysługuje prawo podmiotowe do tego mieszkania, a jemu ono nie
przysługuje, a nadto korzystanie z mieszkania, do którego prawo
ma współmałżonek, jest konieczne w celu zaspokajania potrzeb
rodziny. Nie jest przy tym istotne, czy tytuł uprawnionego do lokalu małżonka opiera się na podstawie cywilnej, administracyjnej, czy
też spółdzielczej13. Podkreślić należy, iż w świetle wymowy przepisu art. 281 k.r.io. nie jest istotne, kiedy małżonek mający uprawnienie do mieszkania je nabył, a zatem czy stało się to jeszcze przed
zawarciem małżeństwa, czy też w trakcie jego trwania. Regulacja ta
ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Dlatego też nie jest możliwe wyłączenie jej zastosowania na mocy umowy pomiędzy stroK. Krzekotowska, Uprawnienia małżonków do mieszkania a rekomendacja Komitetu ministrów Rady Europy, „Państwo i Prawo” 1993, z. 11-12, s. 72.
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 484/07,
Lex nr 496377.
12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21
stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 284/13, Lex nr 1532088.
13 J. Łukasiewicz, Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym,
Warszawa 2013, monografia dostępna w formie elektronicznej w SIP Legalis.
10
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nami, np. poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, czy
też ograniczenie albo zmodyfikowanie uprawnień przysługujących
małżonkowi na podstawie omawianego przepisu14. Strony mogą
jednak doprecyzować, czym będzie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodziny, mogą nadto rozszerzyć uprawnienia małżonka.
W typowych okolicznościach, owo pochodne uprawnienie
małżonka do mieszkania realizowane jest w sytuacji, w której małżonkowie dysponują wyłącznie jednym mieszkaniem, co do którego tytuł prawny przysługuje jednemu tylko z małżonków.
Podkreślić jeszcze należy, iż, zgodnie z utrwalonym poglądem, omawiana regulacja winna być interpretowana w szerszym
kontekście unormowań rodzinno-prawnych, które wyrażają zasadę
równej stopy życiowej i obowiązek przyczyniania się przez małżonków do zaspokojenia potrzeb rodziny m.in. według możliwości
majątkowych.
W przypadku – innego niż wynikające ze stosunku najmu –
pochodnego uprawnienia małżonka do lokalu mieszkalnego, traci
on swe prawo w przypadku, gdy: drugi małżonek utracił to prawo,
a także w razie rozwodu, orzeczenia separacji, trwałego opuszczenia tego lokalu, a także wówczas, gdy korzysta z mieszkania w
sposób naganny, czyli taki który czyni niemożliwym wspólne pożycie.
W wyroku rozwodowym sąd, zgodnie z treścią art. 58 § 2 zd.
1 k.r.io., z urzędu orzeka także o sposobie korzystania z tego
mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Na wniosek jednego z małżonków może
także nakazać eksmisję drugiego z nich, jeżeli ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie
(art. 58 § 2 zd. 2 k.r.io.), a na wniosek obojga małżonków może
orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków (art. 58 § 2 zd. 3 k.r.io.).

W. Borysiak, Komentarz do art. 28(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 2014, komentarz dostępny w formie elektronicznej w SIP Legalis.
14
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Uprawnienie wynikające z art. 281 gaśnie, jak już wspomniano
także w razie orzeczenia separacji między małżonkami15. Jednakże
sąd, orzekający separację, winien także rozstrzygnąć z urzędu o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania do
chwili, gdy będą oni w tym mieszkaniu mieszkać. Sąd w orzeczeniu o
separacji będzie przy tym rozstrzygał o sposobie korzystania z mieszkania wspólnie zajmowanego przez małżonków, nawet jeżeli uprawnienie do niego ma jedynie jeden z nich. Wypada zauważyć, że separacja faktyczna małżonków na oddziałuje na możliwość wyłączenia
zastosowania przepisu art. 281. Tym niemniej, zaprzestanie korzystania z danego mieszkania w celu zaspokajania potrzeb rodziny przez
małżonków – pozostających w separacji faktycznej – spowoduje ustanie przedmiotowego uprawnienia.
Uprawnienia i obowiązki małżonków związane z prawem
do mieszkania służącego zaspokajaniu potrzeb rodziny
Jako najważniejsze uprawnienia przysługujące małżonkowi w
ramach prawa do mieszkania rodzinnego wymienić należy prawo
do współposiadania mieszkania i do używania mieszkania.
Uprawnienia te mają względny i majątkowy charakter. Należy jednak wskazać, że przysługiwanie małżonkowi prawa do korzystania
z mieszkania nie wyraża jednoczesnych uprawnień związanych z
władaniem rzeczą, w tym chociażby do pobierania pożytków z
mieszkania, czy do dysponowania nim. Prawo do rozporządzania
mieszkaniem będzie miał zawsze ten małżonek, który ma do lokalu
określone uprawnienia16. Jeżeli zdecyduje się on na rozporządzenie
mieszkaniem np. przez przeniesienie prawa własności wyodrębnionego lokalu na osobę trzecią, może uczynić to bez zgody, a nawet wiedzy, drugiego z małżonków, który nie może żądać z tego
powodu ustalenia, że rozporządzenie takie jest nieważne, bądź

15 B. Żukowski, P. Piątak, Obrona małżonka w przypadku sprzedaży lokalu stanowiącego majątek odrębny współmałżonka i służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodziny – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2009, nr. 15, s. 814.
16 M. Sychowicz, Komentarz do art. 28(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w]
K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 152.
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domagać się uznania za bezskuteczne rozporządzenia na podstawie art. 59 k.c.17.
Drugi małżonek może natomiast domagać się przyznania mu
w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego. W doktrynie
podkreśla się, że rozporządzenie przez małżonka prawem do
mieszkania służącym lub mogącym służyć zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych rodziny może być w określonych sytuacjach traktowane jako zachowanie naruszające obowiązek wzajemnej pomocy (art. 23 k.r.io.18) lub obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny
(art. 27 k.r.io.19). Może to mieć znaczenie dla wykazania winy takiego małżonka w rozkładzie pożycia przy rozwodzie a nadto powodować może powstanie obowiązku alimentacyjnego w postaci
dostarczenia współmałżonkowi mieszkania na podstawie wymienionego przepisu k.r.io.
W sytuacji, gdy Sąd orzeknie separację, małżonek nie posiadający uprawnień do mieszkania, może także – poprzez odwołanie
się do obowiązku wzajemnej pomocy istniejącego między małżonkami – dochodzić zapewnienia mu możliwości korzystania z
mieszkania drugiego małżonka jak również znajdujących się tam
przedmiotów urządzenia domowego, szczególnie, gdy przemawiają za tym względy słuszności20. Wskazuje się, iż prawo do korzystania z mieszkania może być również przedmiotem obowiązku
alimentacyjnego w stosunkach między byłymi małżonkami lub
małżonkami będącymi w separacji sądowej.
Z chwilą śmierci uprawnionego prawnie do lokalu małżonka,
wygasa również prawo pochodne do lokalu przysługujące współOdmiennie: B. Żukowski, P. Piątak, Obrona małżonka w przypadku sprzedaży
lokalu stanowiącego majątek odrębny współmałżonka i służącego zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych rodziny – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2009, nr. 16, s. 873.
18 Art. 23.: Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są
obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do
współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
19 Art. 27.: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz
swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania
potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu
obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
20 M. Sychowicz, op. cit.
17
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małżonkowi. Wówczas żyjący małżonek może nabyć tytuł prawny
do mieszkania w wyniku dziedziczenia, zapisu windykacyjnego,
następstwa prawnego wynikającego z art. 691 k.c. lub art. 14 ust. 1
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych21.
Ponadto małżonkowi – niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej – przysługuje ochrona przewidziana w art. 923 k.c., który
stanowi, że: „§ 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i
urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie
spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest
nieważne.
§ 2. Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień małżonka i
innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali
lub ze spółdzielczego prawa do lokalu”.
Zakończenie
Z wyżej omówionych regulacji wynika, że prawo każdego z
małżonków do lokalu mieszkalnego służącego zaspokajaniu potrzeb rodziny podlega w ustawodawstwie polskim silnej ochronie.
Jest ona realizowana bez względu na tytuł, z którego wynika
uprawnienie do lokalu, mianowicie czy prawo będzie wynikało z
umowy najmu, z tytułu prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, bądź z innych źródeł.
Powyższe uregulowania motywowane są chęcią zapewnienia
ochrony trwałości rodziny, zakres przewidzianej przez nie ochrony
wyznaczany jest poprzez cel, któremu mają służyć. Wyrażają one
także troskę o losy drugiego małżonka, nieposiadającego prawa do
lokalu, na wypadek zakończenia trwania małżeństwa.
Streszczenie:
Artykuł odnosi się do uprawnień i obowiązków małżonków dotyczących mieszkania służącego zaspokajaniu potrzeb rodziny. Omówiono
prawo małżeńskiej wspólności najmu. Wskazano ponadto na uprawnienia do lokalu rodzinnego jednego z małżonków wynikające z przysługu21

Dz. U. 2013, poz. 1222 tekst jednolity.
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jącego wyłącznie drugiemu z nich uprawnienia do mieszkania. W dalszej
części artykuł przedstawia wywodzące się z prawa rodzinnego regulacje
odnoszące się do małżonka, który nie posiada uprawnień do mieszkania,
w razie zakończenia trwania małżeństwa – poprzez rozwód, orzeczenie
separacji, lub śmierć drugiego małżonka.
Słowa kluczowe: mieszkanie, potrzeby rodziny, najem, własność,
rozwód, separacja
Summary:
The rights and obligations of spouses on the flat used to fulfill the needs of
the family
The thesis refers to the powers and duties of the spouses to the flat
used to fulfill the needs of the family. It Discusses the law of the matrimonial lease. It is also stated the titles to the premises and family arising
from the exercise only one of the spouses the right to housing. In the next
part of the thesis derived from family law regulations relating to life situation of the spouse, who does not have rights to the apartment, after the
ending of marriage – in case of divorce, separation, or death of the other
spouse, were presented.
Keywords: flat, needs of the family, rental, property, divorce, separation
Bibliografia:
1. Bieranowski A., Uprawnienia mieszkaniowe jako element prawa dożywocia, [w] J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2014,
2. Bończak-Kucharczyk E., Komentarz do art. 691 Kodeksu cywilnego,
Warszawa 2011.
3. Borysiak W., Komentarz do art. 28(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 2014.
4. Jadczak M., Kontrowersje na tle art. 28[1] KRO, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 17.
5. Krzekotowska K., Uprawnienia małżonków do mieszkania a rekomendacja Komitetu ministrów Rady Europy, „Państwo i Prawo” 1993, z. 11-12.
6. Łukasiewicz J., Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2013.
7. Sychowicz M., Komentarz do art. 28(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,
Warszawa 2009.
8. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt
III CZP 99/09, Lex nr 530773.

510

9. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz. U. 2013, poz. 1222 tekst jednolity.
10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016,
poz. 380 tekst jednolity).
11. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. 2015, poz. 2082 tekst jednolity).
12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 marca 2013
r., sygn. akt I ACa 879/12, Lex nr 1353835.
13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 21.03.2006 r, sygn. akt V
CSK 185/05, Lex nr 182894.
14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt II
CSK 484/07, Lex nr 496377.
15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 284/13, Lex nr 1532088.
16. Żukowski B., Piątak P., Obrona małżonka w przypadku sprzedaży
lokalu stanowiącego majątek odrębny współmałżonka i służącego zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych rodziny – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2009, nr. 15
17. Żukowski B., Piątak P., Obrona małżonka w przypadku sprzedaży
lokalu stanowiącego majątek odrębny współmałżonka i służącego zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych rodziny – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2009, nr. 16.

511

Tomasz Zarębski

Prawna ochrona rodziny w Polsce
Wstęp
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna zajmuje szczególne miejsce w prawie polskim. Podstawowe, fundamentalne kwestie
są zawarte w przepisach pierwszego rozdziału Konstytucji RP z
1997 roku. Ich obecność w tym miejscu świadczy o tym, że ochrona
prawna rodziny wiąże się z najważniejszymi zasadami ustrojowymi. Jedną z najważniejszych ustaw, która szeroko określa pozycję
rodziny oraz szczegółowo omawia prawne aspekty jej funkcjonowania w społeczeństwie jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks ten reguluje przede wszystkim kwestię zawarcia małżeństwa,
pokrewieństwa, powinowactwa, macierzyństwa, ojcostwa, władzy
rodzicielskiej oraz opieki i kurateli. Prawo polskie przyznaje rodzinie, ze względu na jej ważną pozycję, katalog praw oraz przedstawia instrumenty, których celem jest ochrona, a także pomoc rodzinie. Sytuacja prawna rodziny znajduje swoją pozycję na gruncie
większości dziedzin prawa, przede wszystkim w odniesieniu do
prawa podatkowego (ulgi na dzieci), prawa ubezpieczeniowego,
prawa karnego oraz prawa pomocy materialnej.
Aby przejść do omówienia pozycji rodziny w prawie polskim,
należy na początku odnieść się do tego, jak w prawie definiowane
jest pojęcie rodziny. Potoczne rozumienie różni się nieco od prawniczego, w obrębie którego można ponadto wyróżnić ujęcie cywilistyczne, karnistyczne. Wart zwrócić uwagę na fakt, iż prawo nie
definiuje jednoznacznie pojęcia rodziny, trudno doszukać się definicji legalnej w polskich ustawach. Jedyną definicję prawną znajdujemy w ustawie o pomocy społecznej, według której rodziną są
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”1 (art. 6.).
Warto wiedzieć, że nie jest to definicja ogólna, odnosząca się do
1
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całego systemu prawnego, a jedynie do sposobu organizacji i spełniania świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Według najważniejszej regulacji dotyczącej prawa rodzinnego, tj. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodziną jest związek małżeński kobiety i
mężczyzny. Wymagane jest, aby małżeństwo zostało zawarte
zgodnie z przepisami państwowymi. Oznacza to, że małżeństwo
wyznaniowe, czyli sam ślub kościelny bez przekazania odpowiednich dokumentów Urzędowi Stanu Cywilnego, nie prowadzi do
założenia rodziny w świetle prawa. Rodzina, która powstaje w
chwili formalnego zawarcia związku małżeńskiego może obejmować co najwyżej dwa pokolenia. Tak więc, oprócz małżonków
obejmuje ona dzieci. Należy zaznaczyć, że nie musi się ona koniecznie składać z rodziców i ich dzieci. Rodziną w świetle prawa
będą także sami rodzice nieposiadający dzieci oraz tylko jeden rodzic i dzieci. Dzieci są częścią rodziny do czasu wspólnego zamieszkiwania ze swoimi rodzicami. Wyjątkiem od tej zasady jest
zawarcie małżeństwa przez dziecko. Z punktu widzenia prawa po
założeniu własnej rodziny automatycznie wychodzi ono z rodziny
założonej przez własnych rodziców, chociażby nadal mieszkało ze
swoją matką i ojcem pod jednym dachem. Pojęcie rodziny nie
oznacza jednak konieczności występowania pokrewieństwa pomiędzy jej członkami, gdyż rodzinę w świetle prawa rodzinnego
będą także rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione.
Prawo stanowi jeden z ważniejszych instrumentów polityki
państwa wobec rodziny. Właściwe unormowanie różnych aspektów
funkcjonowania rodziny może umocnić jej trwałość i zwartość oraz
ułatwić wypełnianie przez nią licznych funkcji; niewłaściwe prawo
może powodować dezintegrację rodziny, osłabiać ją i stanowić przeszkodę w wypełnianiu podstawowych zadań. Ochrona prawna rodziny stanowi jedną z zasad konstytucyjnych, która znajduje rozwinięcie i konkretyzację w przepisach ustaw szczegółowych, przede
wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie cywilnym, Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego. Przepisy prawne wspierające rodzinę występują również w innych unormowaniach prawnych, m.in. w prawie
pracy. Ochrona prawna rodziny koresponduje również z przyjętymi
przez Polskę uregulowaniami międzynarodowymi, takimi jak Kon513

wencja o Prawach Dziecka, Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Ranga unormowań zawartych we
wspomnianych dokumentach - zarówno w wymiarze funkcjonowania państwa, jak i poszczególnych rodzin - stwarza konieczność ich
scharakteryzowania z zachowaniem podziału na obowiązujące regulacje wewnętrzne i międzynarodowe.
Art. 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują
się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej2. Konstytucja gwarantuje ochronę prawną i opiekę państwa rodzinie, macierzyństwu i
rodzicielstwu. Oczywiście formy i rodzaje tej pomocy nie mogą być
sprecyzowane w ustawie zasadniczej, jest to bowiem zadanie dla bieżącego ustawodawstwa. Wobec sporów i kontrowersji jakie pojawiły
się w toku prac nad Konstytucją, a także w obliczu żądań mniejszości
seksualnych domagających się uznania ich praw do zakładania rodziny i zawierania związków małżeńskich, Konstytucja jednoznacznie rozstrzyga tę kwestię stanowiąc, iż tylko związek kobiety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i tylko taki związek
korzysta z ochrony i opieki Rzeczypospolitej3.
W art. 48 ust. 1 podkreśla się, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami4. Kolejny
ustęp wspomnianego artykułu postanawia, że ograniczenie lub
pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu. Wolność człowieka obejmuje także prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Tak więc dom rodzinny, obok szkoły i innych instytucji zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia, winien w tym procesie
odgrywać ważną i istotną rolę. Jednocześnie artykuł ten gwarantuje
rodzicom posiadanie własnych przekonań i kierowanie się nimi w
życiu, w tym także w toku realizacji funkcji wychowawczej rodzi2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
3 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 43
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
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ny. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami nie pozbawia dzieci, przy uwzględnieniu stopnia
ich dojrzałości, ich prawa do korzystania z wolności sumienia i
wyznania, a także przekonań, w tym także politycznych i światopoglądowych. To prawo dzieci stanowi jednocześnie granice
uprawnień wychowawczych rodziców, którzy te przekonania mają
obowiązek uwzględniać5. W przypadku zaniedbań rodziców w
dziedzinie wychowania dzieci albo niewłaściwego wykonywania
przez nich obowiązków rodzicielskich czy też wywierania złego
wpływu na proces wychowywania dziecka, sąd i tylko sąd może
ograniczyć lub całkowicie pozbawić ich praw rodzicielskich. Jest to
podyktowane względem na dobro dziecka6.
Art. 71 ust. 1 gwarantuje rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym, szczególną pomoc7. Rola rodziny i jej znaczenie w społeczeństwie zostały w Konstytucji wielokrotnie podkreślone. Nie chodzi
tu jednak o stwierdzenie w sensie socjologicznym, ale o konsekwencje prawne stąd wynikające. Konstytucja bowiem traktując o
rodzinie określa obowiązki państwa w tym zakresie. Z art. 71 wynika, że prowadząc politykę społeczną i ekonomiczną jest ono zobowiązane do uwzględniania dobra rodziny. Jednym z przejawów
tej polityki jest pomoc ze strony władz publicznych, udzielana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej8. Do szczególnej pomocy władz publicznych mają prawo rodziny wielodzietne, a także niepełne. Prawo do szczególnej pomocy
władz publicznych ma matka w okresie przed, jak i po urodzeniu
dziecka. Szczególnie jednak forma tej pomocy, jej zakres i tryb
przyznawania należy już nie do Konstytucji, a do ustawy9.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 2015, s.178
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013,
s. 55-56
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
8 8 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 2015, s.192
9 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 61
5

6
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Kolejny art. 72 ust. 1 zapewnia dziecku prawo do ochrony
przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją10. W
zakresie pomocy udzielanej rodzinie szczególne miejsce zajmuje
dziecko. Konstytucja nie ogranicza się do zapewnienia dziecku
ochrony, ale wprowadza też prawo każdego (może to zatem czynić
każda osoba) do żądania od organów władzy publicznej ochrony
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, ale także wyzyskiem i
demoralizacją. Zatem zakres obowiązków władz w zakresie pomocy został zakreślony szeroko. Chodzi wszak o to, by zapewnić
dziecku wychowanie właściwe tak w sensie fizycznym, jak i moralnym. Pomoc władz publicznych jest szczególnie niezbędna w
przypadku dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, stąd ust. 2
tegoż artykułu nakłada tego rodzaju obowiązek na władze. Postanawia także, że w toku ustalania praw dziecka zarówno organy
władzy publicznej, jak i osoby odpowiedzialne za dziecko mają
obowiązek wysłuchać jego zdania i w miarę możliwości starać się
go uwzględnić. Wprawdzie w zakresie ochrony praw dziecka
funkcjonowały już dotychczas organy powołane do działań, włącznie z sądem opiekuńczym, ale Konstytucja stawia krok dalej, powołując nową w naszym ustroju instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Z
uwagi na specyfikę i charakter tych spraw nie powierzono ich,
działającemu już od 1987 r., Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ale
zdecydowano się powołać odrębny, wyspecjalizowany w zakresie
ochrony i pomocy dziecku urząd Rzecznika Praw Dziecka. Polska
odegrała bardzo istotną rolę w tworzeniu systemu prawnego
ochrony praw dziecka w skali międzynarodowej, wniosła wielki
wkład w opracowanie i uchwalenie odpowiedniej konwencji,
uczyniła także znaczący gest w stosunkach wewnętrznych powołując wspomnianą już instytucję. Jest to gest wieńczący konstytucyjne
regulacje w zakresie prawnego uregulowania sytuacji prawnej
dziecka i systemu ochrony jego praw11.
Stosunki rodzinne są regulowane w prawie polskim z poszanowaniem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
11 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 72
10

516

we wszystkich dziedzinach życia. Postanawia o tym art. 33, ust. 1
w sformułowaniu, że kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa
w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym12.
Kolejny ustęp tego artykułu gwarantuje kobietom i mężczyznom
równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za prace jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń13. Treść
tego artykułu stanowi rozwinięcie i konkretyzację postanowień
zawartych w art. 32, choć przedmiotem tej regulacji jest szczególna
materia, ma on zapewniać równość kobiet i mężczyzn. Wspomniany w art. 32 zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn dotyczy
także zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Jednakże tradycja,
praktyka spotykana w życiu społecznym i gospodarczym dowodzi,
że zagwarantowanie równości bez względu na płeć to sprawa niezwykle trudna do osiągnięcia, bowiem w naszej rzeczywistości występują liczne przypadki innego traktowania kobiet i mężczyzn w
dostępie do stanowisk, urzędów, pracy. Zatem w tej dziedzinie jest
jeszcze wiele do zrobienia.
Konstytucja nie akceptuje tego rodzaju zjawisk i praktyk, dlatego też podkreśla z całą stanowczością, że w Polsce kobieta i mężczyzna "mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym". To zrównanie w sensie formalnym, a
więc prawnym, powinno znaleźć pełny wyraz w praktyce życia,
stąd Konstytucja podkreśla różne aspekty równości, które powinny
oznaczać jej obowiązywanie nie tylko w sensie formalnym, ale i
faktycznym. Dlatego też w art. 30 znajdujemy stwierdzenie, iż
równość kobiet i mężczyzn potwierdza i zabezpiecza równe prawo
do kształcenia, do zatrudnienia i awansowania, do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę o jednakowej wartości, do

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
13 Ibid.
12
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zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji, uzyskiwania godności
publicznych i odznaczeń14.
Praktyka wcielania tych zasad to sprawa ogromnie trudna,
wymagająca zmiany podejścia, sposobu myślenia mężczyzn, w
większości wypadków decydujących o praktyce życia społecznego,
politycznego i gospodarczego, ale także kobiet, które muszą łączyć
trudność i wymogi życia zawodowego i społecznego z licznymi
obowiązkami w życiu rodzinnym.
Zapewnienie kobiecie równych szans zatrudnienia wymaga
stworzenia systemu wspierania rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej. Temu celowi ma służyć
opieka nad matką i dzieckiem, ochrona kobiety ciężarnej, płatny
urlop w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka, rozbudowa sieci zakładów położniczych, żłobków i przedszkoli, rozwój
sieci zakładów usługowych i żywienia zbiorowego. Państwo zapewnia realizację praw i obowiązków alimentacyjnych. W trosce o
dobro rodziny powinno dążyć do poprawy sytuacji mieszkaniowej,
a przy współudziale obywateli winno rozwijać i popierać różne
formy budownictwa mieszkaniowego. Przepisy ustaw zwykłych
lub aktów wykonawczych muszą uwzględniać konstytucyjną zasadę ochrony rodziny. W przypadku zaistnienia niezgodności mogą być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez właściwy
podmiot. Należy podkreślić, że realizacja konstytucyjnych zasad
ochrony rodziny często zależy od uregulowań w dziedzinie prawa
podatkowego, ubezpieczeniowego, lokalowego.
Kwestie ochrony prawnej rodziny znajdują swoje odzwierciedlenie w bogatym orzecznictwie sądów powszechnych. Należy
zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestie związane z przeciwdziałaniem negatywnemu zjawisku przemocy w rodzinie. Istotną
tezę w tym zakresie przedstawił Sąd Okręgowy w Radomiu postanowieniem, które mówi, że przemoc w rodzinie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy definiuje w art. 2 pkt 2 jako jednorazowe albo powatarzające sie umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste członka lub członków rodziny, w szczegolności narażające te osoKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
14
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by na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalnośc cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i
krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Nie mozna zatem wymagać, aby w sytuacji, gdy ofiara przemocy doznaje nasilającej się agresji ze
strony członka rodziny, pozostawała z narażeniem zdrowia lub życia w
dotychczasowym miejscu zamieszkania, aby jej wniosek został pozytywnie
rozpoznany. Brak możliwości skorzystania z przedmiotowej regulacji
prawnej po wyprowadzeniu się z domu z powodu stosowanej przez członka rodziny przemocy byłoby niezgodne z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , która już w preambule stanowi, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, a władze publiczne
mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i
poszanowanie ich praw. (...)jest osoba dotknięta przemocą przez członka
rodziny (...15). Orzecznictwo odnosi się również do kwestii związanych z pomocą materialną. Mianowicie Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż Okres urlopu bezpłatnego jak i wychowawczego, idzielonego funkcjonariuszce organów bezpieczeństwa państwa w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem, winien być uznany za okres, w
którym funkcjonariuszka nie pełni służby w organach bezpieczeństwa
państwa (podobnie jak pracownica nie świadczy w tym okresie pracy) w
rozumieniu art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (obecnie tekst jedn. Dz.U z 2013 r. 667, z
póź.zm) i wobec tego winien być liczony, przy ustalaniu wysokości emerytury w wymiarze po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby, stosownie do art. 15b us.1 pkt 2 tej ustawy albowiem pojęcie pełnienia służby
w organie bezpieczeństwa państwa o jakim mowa w art.15b ust. 1 ustawy
zaopatrzeniowej, obejmuje faktyczne wykonywanie obowiązków służbowych związanych ze stanowiskiem zajmowanym w organie bezpieczeństwa państwa, z takim skutkiem, że znajdujące prawną podstawę zwolnienie z obowiązku realizacji zadań i ich niewykonywanie oznacza brak możliwości przyjęcia, iż miało miejsce pełnienie służby w organie bezpieczeń15

Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu z 3.02.2015, IV Ca 549/14
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stwa państwa16. W odniesieniu do kwestii cywilistycznego rozumienia rodziny Sąd Apelacyjny w Krakowie postawił następującą tezę:
Za członków najbliższej rodziny w rozumieniu art. 446 paragraf 4 kc zawsze będą uznawani małżonkowie, dzieci i rodzice, zaś ewentualny brak
więzi emocjonalnej między nimi sąd będzie uwzględniał korzystając z fakultatywnego charakteru przewidzianego w tym przepisie roszczenia.
Uzasadnionym będzie uznanie za najbliższych członków rodziny także
osób pozostających w niesformalizowanym związku partnerskim oraz rodzeństwa, dziadków i wnuków, o ile wspólnie ze zmarłym w chwili jego
śmierci zamieszkiwali i byli z nim związani silną więzią emocjonalną.
Dalsze rozszerzanie tej grupy jest nieuprawnione17.
Sytuacja prawna rodziny znajduje swoje miejsce również na
kartach prawa podatkowego. Problematyka opodatkowania rodzin w Polsce stale zyskuje na aktualności. Jest przedmiotem ożywionej dyskusji, w której ścierają się argumenty natury społecznej,
prawnej i politycznej. Za podstawowe przesłanki takiego stanu
rzeczy można uznać pogłębiający się kryzys finansów publicznych
oraz zauważalny kryzys demograficzny, oznaczający stale utrzymujący się ujemny przyrost naturalny, a także emigrację zarobkową, zwłaszcza osób w wieku produkcyjnym. Niewątpliwie pomiędzy tymi zjawiskami zachodzą liczne i ścisłe zależności. Niekorzystne zmiany demograficzne implikują wzrost wydatków publicznych, zwłaszcza z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Realizacja celów szeroko rozumianej polityki społecznej
pozostaje więc w bezpośrednim związku z wydatkowaniem środków publicznych. Stale rosnący dług publiczny wymaga ograniczenia wydatków, także na najogólniej pojmowane cele społeczne,
w tym związane z funkcjonowaniem i prawidłowym rozwojem
rodziny.
Definicji rodziny nie sformułowano także na potrzeby prawa
podatkowego, chociaż powszechne jest odwoływanie się w doktrynie
do prorodzinności (lub jej braku) systemu podatkowego. Ustawodawca jedynie na potrzeby niektórych aktów szczegółowego prawa
podatkowego formułuje elementy konstrukcyjne podatku, które w
16
17
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 07.05.2014, III AUa 972/13
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.01.2013, I ACa 1300/12

sposób bezpośredni lub pośredni statuują pozycję prawną członków
rodziny. Należy jednak zauważyć, że na gruncie regulacji tradycyjnie
zaliczanej do materii ogólnego prawa podatkowego, jaką jest ordynacja podatkowa18, posłużono się terminem „rodzina”, określając warunki odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób uznanych
za członków rodziny. Jednoznacznie jednak należy stwierdzić, że w
ten sposób nie została określona uniwersalna definicja legalna rodziny, którą można byłoby stosować w całym systemie prawa podatkowego19. Porównując zakres uprawnień podatkowych z odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe można też wskazać, że ta
ostatnia jest zdecydowanie szersza niż zakres respektowanych i
uprzywilejowanych przez ustawodawcę powiązań rodzinnych. Do
członków rodziny ponoszących z podatnikiem solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, w myśl postanowień ordynacji podatkowej, zalicza się także osobę pozostającą z podatnikiem w
faktycznym pożyciu, o ile spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki tej odpowiedzialności.
Brak jest, w związku z tym, symetrii pomiędzy normami zaliczanymi do ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego, co
oczywiście uznać można za zjawisko niepożądane. Mówiąc o podatkowo prawnych następstwach związków rodzinnych należy
także uwzględnić najczęściej stosowaną przedmiotową klasyfikację
podatków, zgodnie z którą podatki dzieli się ze względu na
przedmiot opodatkowania i wyróżnia się: podatki majątkowe,
przychodowe, dochodowe oraz konsumpcyjne. Jak z tego jednoznacznie wynika, przesłanki zaliczenia podatku do jednej ze wskazanych kategorii nie pozostają w żadnym związku z cechami podmiotu opodatkowania. W każdej jednak ze wskazanych kategorii
podatków występują regulacje prawne odnoszące się do cech osobistych podatnika. Te z nich, które nawiązują do sytuacji rodzinnej
podmiotu zobowiązanego, można uznać za regulacje dotyczące
problematyki opodatkowania rodziny – w szerokim rozumieniu

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137
poz. 926
19 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011, s.126
18
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tego pojęcia20. W związku z powyższym wydaje się, że bardziej
uzasadnione jest uznanie, że w systemie podatkowym określono
zasady (reguły) odnoszące się do związków rodzinnych, a nawet
niekiedy konstrukcja czy charakter danego podatku wymaga ich
uwzględnienia. Bardziej poprawne jest wyszukiwanie w konstrukcjach podatkowych tzw. „związków rodzinnych” i badanie ich
wpływu na obciążenia podatkowe, niż próba wykazania, że ustawodawca w mniej lub bardziej zamierzonym celu starał się stworzyć wewnętrznie spójny system opodatkowania rodziny. Należy
przy tym odnotować, że nie wszystkie regulacje prawne, o których
mowa wyżej, mają charakter preferencji podatkowych; niejednokrotnie uwzględnienie powiązań rodzinnych między osobami fizycznymi wyklucza możliwość stosowania przywilejów, z których
mogą korzystać pozostałe podmioty podatku21. Celem takiej praktyki jest przede wszystkim wypracowanie rozwiązań prawnych
zapobiegających zjawiskom uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, a zatem uszczelnienie systemu podatkowego. Użycie sformułowania „opodatkowanie rodziny” należy wobec
tego odnieść do tych regulacji przyjętych w aktach prawnych zaliczonych do szczegółowego prawa podatkowego, które dotyczą
osób uznanych za członków rodziny na gruncie tego aktu prawnego; regulują status podatkowy tych osób. Odniesienie to może przy
tym przyjąć bezpośredni lub pośredni charakter. Należy bowiem
podkreślić, że każde obciążenie podatkowe osoby fizycznej wywołuje skutki nie tylko bezpośrednio w jej majątku czy też dochodzie,
ale także wpływa na sytuację osób z nią związanych, zwłaszcza
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i na jej
utrzymaniu22.
W odniesieniu do ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa
podatkowego szeroko odnosi się orzecznictwo polskich sądów oraz
interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Ministra Finansów w indywidualnych sprawach. W jednej z interpretacji
20 B. Brzeziński (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń 2009, s. 89
21 Ibid.
22 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011, s. 145
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istotnie zwrócono uwagę na opodatkowanie zabezpieczenia alimentów na czas procesu rozwodowego. Fragment interpretacji z lutego
2016 roku głosi mianowicie, że Dopuszczenie do różnego sposobu opodatkowania świadczeń przekazywanych między małżonkami (opodatkowanie
świadczeń wymuszonych na pewien czas - czas trwania sprawy cywilnej i
pozostawienie poza przedmiotem opodatkowania świadczeń realizowanych
dobrowolnie), realizującymi w ten sposób zaspokajanie potrzeb rodziny, w
ocenie Sądu można byłoby odczytać za naruszające zasady konstytucyjne
ochrony i opieki nad rodziną oraz uwzględniania dobra rodziny w polityce
społecznej i gospodarczej23. Państwo ma bowiem stanowić gwarancje prawidłowego funkcjonowania rodziny, a zatem dążenie przy wykorzystaniu instrumentarium prawnego stworzonego przez Państwo do zagwarantowania
spełniania przez małżonka obowiązków płynących z faktu założenia rodziny,
w sytuacji uchybiania temu obowiązkowi, nie może w płaszczyźnie podatkowej nieść w sobie dla małżonka zaniedbywanego przez współmałżonka dodatkowych niekorzystnych następstw (opodatkowania czegoś, co w normalnym
funkcjonowaniu rodziny takiemu opodatkowaniu nie jest poddawane) i prowadzić do powstania gorszej sytuacji finansowej niż w należycie funkcjonującej rodzinie. Nie można więc zaakceptować takiej wykładni art. 20 ust. 1 w
związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f24., która doprowadziła organ podatkowy do stwierdzenia, iż zabezpieczenie realizujące zaspokojenie potrzeb drugiego z małżonków wypłacone ze wspólnego majątku małżonków, stanowiło
dla Skarżącej przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu25.
Summary
The family, as a main social group, is given particular prominence
in the Polish law. The basic and fundamental issues are contained in the
Chapter 1 of the Polish Constitution of 1997. The presence of the before
mentioned issues in the Constitution reflects the fact that the legal protection of the family is connected with the most important constitutional
principles. One of the most important acts broadly determining both the
family’s position and the legal aspects of its functioning in the society is

23 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm
24 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
25 Interpretacja indywidualna IPPB4/4511-1498/15-2/MS1
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the Family and Guardianship Code. This Code regulates primarily the
issue of permitting marriage, consanguinity, affinity, maternity, paternity,
parental responsibility, custodian and guardianship. The Polish law
grants a family due to its important position the catalogue of rights and
presents the legal instruments aiming at protection and supporting Polish
families. A legal situation of the family is supported by most of fields of
law, first and foremost in respect to tax law (child reliefs), insurance and
criminal law and the right to financial assistance.
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Alicja Sadowa

Instytucja przysposobienia jako szansa na lepsze życie
Wstęp
Dziecko po utracie najbliższych osób lub wówczas, gdy rodzice nie mogą sprawować należycie opieki nad nim zostaje objęte
ochroną państwa mającą na celu zapewnienie mu opieki oraz niwelowanie negatywnych skutków zaistniałego stanu. Jedną z form
zapewnienia dziecku prawidłowych wzorców rodzinnych jest instytucja przysposobienia. Dziecko poznaje nowych rodziców i rodzeństwo, co ma na celu zapewnienie u miłości i wsparcia, jakiego
nie dozna w domu dziecka. Poprzez fakt adopcji nowo powstała
rodzina staje się sobie bliższa i silniejsza. Zarówno dzieci, jaki i rodzice uczą się od siebie nawzajem nowych ważnych rzeczy a ich
wzajemna relacja jest oparta na miłościwo drugiego człowieka.
1. Definicja przysposobienia
Aby można było w właściwy sposób zacząć rozważać na temat przysposobienia dziecka należy najpierw zastanowić się, czym
jest ono tak naprawdę. „Adopcja (łac. adoptio) – przysposobienie,
usynowienie. Jest uznaniem obcego dziecka za własne. Osoba
przysposabiająca staje się rodzicem przysposobionego dziecka, a co
za tym idzie, przyjmuje na siebie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przysposobienia. W sensie prawnym między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek jak między rodzicami naturalnymi a dzieckiem. Zmienione zostaje nazwisko dziecka (przybiera ono nazwisko rodziców przysposabiających), dziecku przysługują od osób je adoptujących alimenty, a
także ono może zostać zobowiązane do alimentowania przybranych rodziców. Dzieci dziedziczą z mocy ustawy po osobach je
przysposabiających na równi z dziećmi biologicznymi. Adopcja jest
najkorzystniejszą dla dziecka formą zapewniania mu opieki zastępczej. Przysposobienie wiąże się ze sprawowaniem pełni władzy
rodzicielskiej. Przysposobienie w pełni zastępuje pierwotną opiekę
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rodziców biologicznych. Przysposobienie może być orzeczone wyłącznie przez sąd rodzinny w przypadku uregulowania sytuacji
prawnej dziecka (tj. całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej
obojga rodziców, zrzeczenia się władzy rodzicielskiej przed sądemzrzeczenie tzw. blankietowe, tj. bez wskazania osoby przysposabiającej lub zrzeczenie się władzy rodzicielskiej przez rodziców ze
wskazaniem osoby przysposabiającej, tj. tzw. „adopcja ze wskazaniem”) „· Jak można zauważyć z powyższej definicji przysposobienie polega na nabyciu do rodziny nowego dziecka, które ma innych
rodziców biologicznych, lecz nie różni się poza tym w żaden inny
sposób od swojego nowego rodzeństwa. Jak niekiedy mówią matki
adopcyjne „adopcja to narodzenie dziecka w sercu” a więc pokochanie bezwarunkowe innej osoby i zrobienie wszystkiego, aby w
jej dalszym życiu niczego mu nie zabrakło.
Adopcja ma za zadanie zapewnienie podstawowych potrzeb
zwłaszcza adoptowanego dziecka. Nie może to jednak powodować
zaniedbanie innych członków nowo powstałej rodziny, każdy jej
członek powinien być traktowany równo zwłaszcza, jeżeli chodzi o
dobro dzieci biologicznych i adopcyjnych. W związku z tym powstały standardy, jakie powinna wypełnić rodzina przysposabiająca, aby było pewne, że nowo powstałe relacje były poprawne.
„Zdrowa rodzina adopcyjna to rodzina funkcjonalna, w której każdy na swój sposób jest szczęśliwy i każdy ma szanse na zaspokojenie swoich potrzeb. Jednak, zdaniem autora, biorąc pod uwagę
różnice pomiędzy rodziną adopcyjną a naturalną za podstawę pozytywnego i trwałego jej funkcjonowania, można przyjąć następujące czynniki:
1) odpowiednie przygotowanie małżonków w trakcie
realizowania procedury adopcyjnej, w tym przepracowanie
motywacji kandydatów, ich sposobu spostrzegania swojego
rodzicielstwa oraz uwzględnienie możliwości przystosowawczych;
2) nawiązane więzi uwzględniające oczekiwania obu stron –
prawidłowy dobór dziecka i rodziców adopcyjnych;
3) wzajemna akceptacja, w tym akceptacja rodziny
pochodzenia dziecka;
4) jawność adopcji;
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5) otwarte i skuteczne komunikowanie się, a więc rozmowa o
wszystkich istotnych sprawach, przebiegająca w sposób otwarty i
bezpieczny;
6) empatia rodziców adopcyjnych wobec dziecka i jego
problemów;
7) członkowie rodziny charakteryzują się pozytywną
tożsamością (samoakceptacją) i autonomią, zakładającą prawo
każdego z nich do własnego rozwoju;
8) wzajemność w dawaniu sobie wsparcia;
9) rodzina umie i nie boi się szukać pomocy w sytuacjach
trudnych;
10) granice rodziny są częściowo przepuszczalne, jest
plastyczna, otwarta na innych i sama dąży do kontaktów z innymi;
11) dostępność i efektywność pomocy i wsparcia udzielanych
istniejącej rodzinie adopcyjnej przez ośrodki adopcyjne i inne
wyspecjalizowane instytucje.
W zdrowej rodzinie, w sytuacjach trudnych, wzajemne relacje
i potencjał poszczególnych jej członków mobilizują do szukania
pomocy i zadowalających rozwiązań, co gwarantuje trwałość rodziny zawiązanej zarówno dla dobra dziecka, jak i jego rodziców
adopcyjnych”1. Jak jest podkreślone rodzina adopcyjna niema za
zadanie wynagrodzenie dziecku brak rodziców naturalnych poprzez przyznanie mu dodatkowych korzyści, lecz zapewnienie miłości potrzebnej do zbudowanie zdrowej pozytywnej relacji między
jej członkami. Jej zadaniem jest ukazanie naturalnych relacji wzorców, jakie zachodzą w rodzinie a co przez to idzie nauczenie dziecka ról społecznych, jakie przyjdzie mu pełnić. Budowane są one
jedynie poprzez odpowiedni stosunek, jaki zachodzi między przysposabiającymi i przysposobionym, ich wzajemna relacja.
2. Przyczyny
Jak można zauważyć na poniższym diagramie nie zawsze
dziecko, które trafia do adopcji jest pozbawione rodziców biologicznych. Niekiedy matka decyduje się na taki krok, gdyż z różM. Posłuszna-Owczarz, Zdrowa rodzina adopcyjna – to znacz jaka?, Warszawa
2013, s. 85-86.
1
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nych przyczyn nie jest w stanie samodzielnie zaopiekować sie
dzieckiem, lub po prostu nie chce go a decyzja o pozostawienie go
w opiece państwa jest decyzja bardziej humanitarna niż dokonanie
aborcji. Zdarza się, iż kobieta później zmienia zdanie i stara się odzyskać dziecko, lecz nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza, gdy
zostanie ono ówcześnie adoptowane i minie ustawowy czas. Czasami kobieta osobiście wybiera rodzinę, do której ma trafić jego
dziecko a w innych przypadkach to sąd podejmuje ta decyzje mając
na uwadze dobro dziecka. Stara się on o umieszczenie dziecka w
najbliższej rodzinie, tak, aby nie zostały utracone więzi, jakie zostały zbudowane na przestrzeni lat. Pomaga to dziecku w zapamiętaniu o utraconych rodzicach i rodzeństwie oraz w przekazaniu wartości, jakie są ważne dla danej rodziny. Nie zawsze jednak istnieje
taka możliwość, gdyż w nie każdym wypadku sąd zezwoli na
przysposobienie dziecka przez osoby najbliższe, lub z różnych
przyczyn dziecko nie posiada ich.

Źródło:1 J. Krzynówek, Adopcja alternatywa dla aborcji, w: Służba życiu 1/2010 s. 5.
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3. Kogo i kto może przysposobić
Nie wszystkie osoby mogą zostać przysposobione, aby dziecko, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej musi spełnić określone warunki. Reguluje je ustawa, a mają one na celu zabezpieczenie interesów dziecka i jego rodziców biologicznych. Wszelkie instytucje starają się pomóc rodzinie naturalnej w powrocie do siebie
i zapewnieniu pomocy w nawiązaniu pozytywnych relacji. Tak ab
były one właściwe, jednak, gdy nie jest to możliwe trzeba pomóc
dziecku i w takiej sytuacji zapewnić mu opiekę zastępczą. „kogo i
na, jakich zasadach można przysposobić?
1. Przysposobić można tylko małoletniego, czyli osobę mającą
mniej niż 18 lat. Warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia
wniosku o przysposobienie.
2. .Każdy małoletni, który ma uregulowaną sytuację prawną,
czyli jego rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie żyją lub
wyrazili tzw. blankietową zgodę na przysposobienie, musi być
zgłoszony do banków danych o dzieciach zakwalifi kowanych do
przysposobienia.
3. .Tylko dla dobra dziecka – zawsze należy badać, czy
przysposobienie jest w jego interesie.
4. .Konieczne jest uzyskanie zgody małoletniego, jeśli ten
ukończył lat 13. Sąd opiekuńczy wyjątkowo może orzec
przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego, jeżeli ten
np. nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody.
5. .Przysposabiający musi wyrazić zgodę na przysposobienie.
6. .Między przysposabiającym a przysposabianym musi
istnieć odpowiednia różnica wieku (przyjmuje się, że wynosi ona
minimum ok. 18 lat). Oznacza to np. że osoby po 45 roku życia nie
dostaną propozycji adopcji niemowlęcia.
7. . Przysposabiający musi mieć pełną zdolność do czynności
prawnych.
8. .Przysposabiający musi się wykazywać odpowiednimi
właściwościami osobisty-mi – zdolnościami wychowawczymi.
9. .Przysposabiający musi przejść szkolenie i procedurę
kwalifi kacyjną w ośrodku adopcyjnym.
10. .Konieczna jest także zgoda rodziców dziecka, które ma
zostać
przysposobione,
wyrażona
przed
orzeczeniem
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przysposobienia. Zgoda nie jest konieczna, jeżeli zostali oni
pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo
porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia
przeszkody. Sąd opiekuńczy może – ze względu na wyjątkowe
okoliczności – orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców,
których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona. Ale
tylko wtedy, gdy ich odmowa na przysposobienie jest oczywiście
sprzeczny z dobrem dziecka.
11. .Jeżeli zaś dziecko ma ustanowionego opiekuna, do
przysposobienia konieczna jest także jego zgoda, gdyż działa on,
jako przedstawiciel ustawowy dziecka”2. Przysposobić można
jedynie osoby, wobec których nikt nie posiada władzy
rodzicielskiej. A więc takie dzieci, których rodzice biologiczni albo
nie żyją albo zostali ich w pełni pozbawieni. Dotyczy on jedynie
osób, które w chwili adopcji nie ukończyły jeszcze 18 lat, gdyż
osoby pełnoletnie mogą same decydować o swoim losie. Nie
można także nikogo zmuszać do przyjęcia do swojej rodziny
dziecka, gdyż nie nawiąże się wówczas wieź emocjonalna, jaka
powinna istnieć w rodzinie adopcyjnej.
Oprócz powyższych warunków dotyczących adoptowanego
dziecka należy wspomnieć także o tym, iż nie każdy może zostać rodzicem adopcyjnym. Nie wyobrażalna jest sytuacja, gdy osoba ubiegająca się o możliwość adoptowania dziecka sama utraciła prawa
opiekuńcze względem własnych dzieci. Czy tez została ówcześnie
skazana za przestępstwa skierowane przeciw dobru dzieci. „Przysposobić może osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
− Jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
− Ma pełną zdolność do czynności prawnych (jest pełnoletnia i
nie została ubezwłasnowolniona)
− Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
− Jej wiek gwarantuje, że pomiędzy przysposabiającym a
przysposabianym będzie istniała odpowiednia różnica wieku
M. Pomaańska-Bielecka, Przysposobienie czyli adopcja dziecka, [w:] (red.) A.
Kwaśniewska, Poradnik Rodzicielstwa zastępczego, Warszawa 2013, s 55.
2
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− Jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie
należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego
(m.in.: jej stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala na
sprawowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem, posiada
odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki
obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
ukończyła szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka
oraz uzyskała pozytywną opinię o kwalifikacjach osobistych do
przysposobienia dziecka”3.
3. Rodzaje
W Rzeczypospolitej Polsce istnieją różne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem. Każda z nich różni się od pozostałych nie tylko
ze względu na miejsce przebywania dziecka, lecz również zakres
opieki, jaką sprawują opiekunowie. Każda z nich natomiast ma za
zadanie pomagać dziecku w problemach dnia codziennego oraz
zapewnia opiekę i wsparcie w podejmowanych przez dziecko decyzje. O tym, jaka forma opieki zostanie uznana za odpowiednia
decyduje każdorazowo sąd w oparci o zebrane dowody. „Rodzinne
formy pieczy zastępczej obejmują rodziny zastępcze oraz rodzinne
domy dziecka. Stanowią formę wsparcia dla rodzin biologicznych
przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Rodziny
zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, traktują je w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, zapewniają kształcenie, rozwój
uzdolnień i zainteresowań, dostęp do świadczeń zdrowotnych, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, a także zapewniają ochronę przed arbitralną i bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka oraz umożliwiają mu
kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami, chyba, że z uwagi
na dobro dziecka sąd postanowi inaczej”4.
„Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje cztery rodzaje
przysposobienia:
3
4

http://domydziecka.org/uploadUser/files/ADOPCJA_FIO.pdf
P. Mickiewicz, dz. cyt., s.9.
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− przysposobienie niepełne,
− przysposobienie pełne,
− przysposobienie całkowite,
− przysposobienie zagraniczne”5.
Przysposobienie niepełne polega na relacji, jaka zachodzi wyłącznie między rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem przysposobionym, nie uwzględnia ona pozostałej rodziny. Ma natomiast kontakt
ze swoją dalszą rodziną biologiczną(poza rodzicami) i posiada
możliwość dziedziczenia po nich. Dziedziczy również po przybranych rodzicach. W przysposobieniu pełnym rozszerz się zakres
osób, które ono obejmuje o dzieci rodziców adopcyjnych, które stają się rodzeństwem dla dzieci przysposobionych. Dziecko zyskuje
również nowych dziadków, tracąc jednocześnie kontakt z dotychczasową rodziną. Jedynie w ważnych sytuacjach istnieje możliwość, iż takie przysposobienie zostanie rozerwane. Jedynie przysposobienie całkowite jest nierozwiązywalne. Konieczną przesłanką do jego orzeczenia jest wyrażenie przez rodziców przed sądem
opiekuńczym tzw. zgody blankietowej, tzn. zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego W takiej sytuacji dziecko adopcyjne jest traktowane jakby było
naturalnym dzieckiem osób przysposabiających6. Oprócz zróżnicowania pod względem władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem istnieje także typologia pieczy zastępczej pod względem n
fakt, kto zostaje rodzicem adopcyjnym osoby przysposobionej.
Piecza zastępcza
Dziecko zanim trafi do adopcji przebywa w jednej z funkcjonujących w Polsce form pieczy zastępczej. Nie każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej jest przeznaczone do adopcji. W tych
formach opieki przebywają również dzieci, których rodzice posiadają ograniczoną władzę rodzicielską. Wyróżnia się zasadniczo
dwie formy pieczy zastępczej –rodzinną i instytucjonalną. Do rodzinnych form pieczy zastępczej zalicza się:
K. Giertuga- Milek, Adopcja i rodzina zastępcza jako forma rodzinnej opieki nad
dzieckiem opuszczonym i porzuconym, s 85
6 Zob. K. Giertuga- Milek, dz. cyt. , s 85-86
5
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− rodziny zastępcze spokrewnione (tworzą je wstępni –
dziadkowie oraz rodzeństwo dziecka),
− rodziny zastępcze niezawodowe (tworzą je osoby
niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni niebędący wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka),
− Zawodowe rodziny zastępcze (może w niej przebywać
maksymalnie do 3 dzieci, jednak, gdy istnieje konieczność
umieszczenia w niej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie
większej ilości dzieci)”7.
Rodzina zastępcza spokrewniona to taka, gdy opiekę nad
dziećmi przejmują najbliższe osoby dziecka może to być ktoś z wujostwa dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Pozostałe dwa rodzaje rodzin zastępczych jest utworzone z osób niespokrewnionych, lecz wyznaczonych przez określone instytucje. A umieszczenie w nich dziecka ma charakter interwencyjny i nie powinien
trwać długotrwale. Okres przebywania w niej dziecka trwa jednak
nie dłużej niż cztery miesiące a w szczególnych wypadkach może
zostać przedłużony do ośmiu. W rodzinach tych nie można jednocześnie umieszczać dzieci zdrowych oraz posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności8.
Adopcja ze wskazaniem polega na wyznaczeniu przez matkę
biologiczną lub oboje rodziców nowej rodziny, która ma za zadanie
zaopiekować się dzieckiem, które trafia do adopcji. Nie oznacza to
jednak, iż ktoś jest automatycznie przymuszony do bycia rodzicem
zastępczym, lecz musi podjąć taką decyzje samodzielnie. Ten rodzaj adopcji jest skrupulatnie sprawdzany, aby nie dochodziło poprzez niego do handlu żywym towarem. „Czym jest adopcja przez
wskazanie? Jest to akt zrzeczenia się przez matkę naturalną (ojciec
najczęściej jest nieznany) praw rodzicielskich na rzecz konkretnej
osoby fizycznej, zaakceptowany przez Sąd Rodzinny. Najczęściej
zajmują się tym prawnicy, mający kontakty w szpitalach ginekolohttp://domydziecka.org/uploadUser/files/ADOPCJA_FIO.pdf
Zob. O. Trocha, Rodzinna piecza zastępcza, w: (red.) A. Kwaśniewska, Poradnik
Rodzicielstwa zastępczego, Warszawa 2013, s.23-24.
7

8
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giczno−położniczych, do których trafiają zainteresowani rodzice.
Prawnik podejmuje się przygotowania dokumentacji łącznie ze
zrzeczeniem matki i przeprowadzenia całego procesu przed sądem.
Jestem głębokim przeciwnikiem tego zjawiska. Rodzice są nieprzygotowani na przyjęcie dziecka, więc rośnie szansa nieudanej adopcji. Często też mają moralny dyskomfort, że „kupili” sobie dziecko.
I wreszcie nie ma anonimowości adopcji, matka naturalna zna nazwisko i adres rodziców adopcyjnych”9.
4. Aspekt prawny
„Art. 119. § 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba, że zostali oni pozbawieni władzy
rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
§ 2. Sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których
zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa
zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem
dziecka.
Art. 1191. § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez
wskazania osoby przysposabiającego. Zgodę tę mogą odwołać
przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do
przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd
opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

9
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W. Pytel, Adopcja w Polsce od strony prawnej, w: Służba życiu 1/2010 s. 10

Art. 1192. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie
może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od
urodzenia się dziecka”10.
Europejka Konwencja o przysposobieniu dziecka w art. 9 stanowi, iż:
”1. Właściwy organ nie może orzec o przysposobieniu bez
przeprowadzenia stosownego wywiadu dotyczącego przysposabiającego, dziecka i jego rodziny.
2. Wywiad taki, w zależności od okoliczności sprawy, powinien obejmować między innymi ustalenia dotyczące:
(a) osobowości, stanu zdrowia i sytuacji majątkowej przysposabiającego, jego sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych
oraz zdolności do wychowania dziecka;
(b) motywów, z racji, których przysposabiający występuje o
przysposobienie;
(c) przyczyn, dla których, w przypadku wystąpienia o przysposobienie przez jednego z małżonków, drugi z małżonków nie
przyłącza się do wniosku;
(d) wzajemnego dopasowania przysposabiającego i dziecka, a
tak, że okresu, w jakim dziecko znajdowało się pod jego pieczą;
(e) osobowości i stanu zdrowia dziecka, a tak, że w zakresie
dopuszczanym przez prawo - jego wstępnych;
(f) stosunku dziecka do proponowanego przysposobienia;
(g) przekonań religijnych przysposabiającego i dziecka, jeżeli
takie istnieją.
3. Przeprowadzenie wywiadu powierza się osobie lub instytucji wskazanym przez prawo albo upoważnionym do tego przez
organ sądowy lub administracyjny. W miarę możliwości wywiady
powinny być przeprowadzone przez pracowników socjalnych, którzy z racji wykształcenia lub do świadczenia posiadają szczególne
kwalifikacje w tej dziedzinie.
4. Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień lub obowiązków właściwych organów do uzyskiwania infor-

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.), art. 119.- 1192
10
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macji lub dowodów, które mogłyby być im przydatne, niezależnie
od tego, czy wchodzą w zakres takiego wywiadu.”11
5. Zasady
Po przyjęciu dziecka do domu należy stosować się dookólnych zasad tak, aby swoim postępowaniem rodzic adopcyjny nie
skrzywdził zarówno nowo przybyłych dzieci jak i swoich własnych. Zasady te wyznaczają tyko główne kierunki, jakie powinni
obrać rodzice nie jest to konkretna lista nakazów i zakazów, jakie
należy rygorystycznie przestrzegać, gdyż każde dziecko jest inne i
tak powinno być traktowane.
„1) traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewnienia dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewnienia kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajania potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych;
6) zapewnienia ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka”12.
6. Etapy
Aby adoptować dziecko należy wypełnić po kolei kroki, które
umożliwiają tą procedurę. Ukazują one zarówno, jakie formalności
musi spełnić kobieta, aby mogła zrzec się praw wychowawczych
względem swojego dziecka, kiedy można dokonać adopcji dziecka
pozostawionego bez opieki oraz kiedy i w jaki sposób rodzina
przysposabiająca może nabyć te prawa względem konkretnego
dziecka. Wyznaczone są ustawowe terminy po upływie, których
wnioski i postanowienia nabierają mocy prawnej i nie przysługuje
strona odwołanie od nich. „Formalności krok po kroku:
Europejska konwencja o przysposobieniu dziecka, sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 (Dz. U. 1999 nr 99 poz 1157.), art. 9
12 O. Trocha, dz. cyt., s 39.
11
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1. Ośrodek adopcyjno−opiekuńczy – rozmowa z pracownikiem i wstępna deklaracja o oddaniu dziecka do adopcji i postawieniu go w szpitalu na oddziale preadopcyjnym lub przeniesienie
do domu dziecka.
2. Szpital – pisemne oświadczenie o pozostawieniu dziecka w
szpitalu – nie oznacza zrzeczenia! Matka ma prawo odwiedzać
swoje dziecko i w każdej chwili może je zabrać do domu.
3. USC – dziecko musi mieć akt urodzenia. Potrzebne są do
tego dowód osobisty i akt małżeństwa, (jeśli matka jest mężatką)
lub akt urodzenia, (jeśli jest panną). Można poprosić o niemeldowanie dziecka pod adresem matki, jeśli matka dziecka chce oddać
je do adopcji. Zarejestrować dziecko może, na prośbę matki, przedstawiciel ośrodka adopcyjno−opiekuńczego.
4. Sąd – po 43 dniach od urodzenia dziecka matka lub jego
rodzice mogą złożyć przed sędzią w sądzie rodzinnym tzw. zrzeczenie, czyli wyrazić zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osób przysposabiających”13.
Fundacje zajmujące się adopcja dzieci opracowały specjalne
uwagi, jakich powinni przestrzegać rodzice chcący adoptować
dziecko. Maja one na celu pomoc w przejściu przez całą drogę, jaką
musza pokonać. Uwagi te są wykonane w formie krótkich poleceń
a zastosowanie się do nich może wyjaśnić niektóre wątpliwości i
dylematy, jakie posiadają rodzice adopcyjni. Nie oznacza to jednak,
iż po wykonaniu nich ktoś automatycznie otrzyma dziecko, lecz
będzie wiedział gdzie ma się zgłosić i co zrobić, aby otrzymać taką
możliwość. „Uwagi procesowe:
− wniosek o przysposobienie powinien spełniać wymogi
formalne z art. 126, 128 i 187 Kodeksu postępowania cywilnego,
− sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest są
rejonowym,
sądem
właściwym
miejscowo
jest
sąd
przysposabiającego lub osoby mającej być przysposabianą,
− postępowanie
wszczyna
się
tylko
na
wniosek
przysposabiającego,
− sąd
opiekuńczy
orzeka
o
przysposobieniu
po
przeprowadzeniu rozprawy,
13

El. Dziubaty, Adopcja szansa stworzenia nowej rodziny [w:] Służba życiu 1/2010 s. 9.
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− przed orzeczeniem przysposobienia sąd może określić
sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z
przysposobionym,
− na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie,
− postanowienie orzekające przysposabianie staje się
skuteczne po jego
uprawomocnieniu,
− od postanowienia orzekającego przysługuje apelacja do sądu
okręgowego,
− apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone
postanowienie,
− termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od
doręczenia skarżącemu postanowienia z uzasadnieniem,
− postępowanie sądowe jest bezpłatne”14.
7. Konsekwencje
RODZINA ZASTĘPCZA
1) czasowa forma sprawowania
opieki nad dzieckiem, łatwa do
rozwiązania, trwa najdłużej do
pełnoletności dziecka,
2) dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej ma prawo do informacji
o swoim pochodzeniu i do kontaktów z rodzicami biologicznymi,
3) dziecku nie zmienia się aktu
urodzenia ani nazwiska,
4) w każdym czasie można rozwiązać rodzinę zastępczą i dziecko
może wrócić do rodziny biologicznej, może trafić do placówki lub
innej rodziny zastępczej albo może
iść do adopcji,
5) rodzina zastępcza otrzymuje
pomoc finansową ze strony pań14
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RODZINA ADOPCYJNA
1) trwała forma opieki nad dzieckiem, rozwiązywalna tylko w wyjątkowych przypadkach,
2) dziecko najczęściej nie zna swoich rodziców biologicznych, nie
może się z nimi kontaktować, nie
zna swojego pochodzenia, adopcja
jest utrzymywana w tajemnicy,
3) dziecku zmienia się akt urodzenia i nazwisko,
4) wyjątkowo i tylko z ważnych
powodów można rozwiązać przysposobienie, ale można rodzicom
adopcyjnym ograniczyć władzę
rodzicielską, tak jak rodzicom biologicznym,
5) rodzina adopcyjna sama pokrywa wydatki związane z opieką nad

http://domydziecka.org/uploadUser/files/ADOPCJA_FIO.pdf

stwa na pokrycie kosztów utrzy- dzieckiem,
mania dziecka,
6) rodzina zastępcza ma służyć 6) rodzina adopcyjna zastępuje ropowrotowi dziecka do rodziny, dzinę biologiczną,
wspiera rodzinę naturalną,
7) więzi dziecka z rodzicami biologicznymi są zachowane (mają
prawo do alimentów, do spadku,
prawa do zachowania nazwiska,
bycia wpisanym, jako dziecko rodziców biologicznych tzw. prawa
stanu cywilnego).
Źródło: Małgorzata Pomaańska-Bielecka, Przysposobienie czyli adopcja dziecka, w: (red.) A. Kwaśniewska, Poradnik Rodzicielstwa zastępczego,
Warszawa 2013, s 55.

Autor podkreśla siłę, jaką jest adopcja dla dziecka adoptowanego. Zarówno ono jak i cała nowo powstała rodzina ma pewność,
że nowe więzi, jakie się tworzą między członkami mają ochronę
prawną i nikt bez wyraźnej przyczyny nie może jej znieść. Rodzina
adopcyjna posiada także więcej praw i obowiązków w porównaniu
do domów dziecka, nawet rodzinnych. Podstawową różnicą jest
gwarancja dla dzieci, iż po ukończeniu 18 roku życia nie muszą
martwić się, co teraz zrobią, jak potoczy się ich życie, gdyż nadal
jest rodziną. Niesie to także wielki minus, gdyż dziecko ma małe
szansę na powrót do biologicznych rodziców, jeśli żyją. Ponieważ
są oni definitywnie pozbawieni praw rodzicielskich wobec dziecka.
W wypadku małego dziecka niekiedy zapomina ono nawet o fakcie
posiadania wcześniej jakiejkolwiek rodziny, natomiast w chwili
adopcji zmieniane są jego wszystkie dokumenty włącznie z aktem
urodzenia. Podopieczny może wtedy dowiedzieć się o fakcie przysposobienia jednie od rodziców adopcyjnych. Dziecko takie traci
prawa do kontaktu i spadku po rodzicach biologicznych, zyskując
jednocześnie je w stosunku do nowych.
8. Rozwiązanie
Rozwiązanie adopcji dziecka jest niezwykle trudne i nie można go podjąć osobiście. Dzieje się to na podstawie decyzji sądu, któ539

ry określa zasady, jakie należy spełnić, aby tego dokonać. Spowodowane jest to dbaniem o dobro dziecka, które w nowej rodzinie
zdążyło się zadomowić i nawiązać relacje z jej członkami. Warunki
te są bardzo restrykcyjne a ich wypełnienie nie zawsze skutkuje
zaprzestanie pełnienia dotychczasowej funkcji. Niekiedy w skutek
uzyskania przez przysposobione dzieci pełnoletniości i zakończenie nauki przestaje istnieć opieka prawna nad dzieckiem, ale nie
jest to powodem do zaprzestania relacji z rodziną adopcyjną. Gdyż
ta ze swej natury jest z dzieckiem aż do śmierci. „Każda forma pieczy zastępczej może zostać rozwiązana. Może to nastąpić w następujących przypadkach:
1. Rezygnacja z pełnienia tej funkcji ze strony rodziny zastępczej. W takiej sytuacji rodzina zastępcza powinna zgłosić wniosek
do sądu o rozwiązanie rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka
(a co za tym idzie – umieszczenie dziecka w innej formie pieczy
zastępczej). Oczywiście o tej rezygnacji powinno się poinformować
także organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jeśli rezygnacji dokonuje rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny
dom dziecka, będzie ona wymagała wypowiedzenia umowy – na
zasadach w niej przewidzianych.
2. Rozwiązanie rodziny zastępczej nastąpić może także z powodu odejścia z rodziny ostatniego umieszczonego w nim dziecka
(zwłaszcza w przypadku rodzin spokrewnionych i niezawodowych) np. na skutek osiągnięcia pełnoletności, przeniesienia dziecka do innej formy pieczy zastępczej, powrotu dziecka do rodziny
biologicznej lub przysposobienia dziecka”15.
Streszczenie
Zawsze decyzja o oddaniu dziecka do adopcji przez rodzica jest
trudna. Niekiedy jednak taki krok jest nieunikniony. Zwłaszcza, gdy
chodzi o dobro dziecka. Dzieci w Polsce, które trafiają do adopcji, nie
zawsze są osierocone. Natomiast przez sam fakt bycia dzieckiem przysposobionym otrzymują możliwość poznania prawidłowych wzorców,
jakie powinny być w rodzinie. Zawierana są wówczas bardzo silne nowe
więzi, a dzieci nią objęte są uznawane za własne. Co prawda, pomimo iż
15
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O. Trocha, dz. cyt., s 51-52.

duża liczba dzieci oczekuje nadal na przysposobienie, to nie każdy może
zostać rodzicem zastępczym. Osoby, które ubiegają się o możliwość adopcji są szczegółowo sprawdzane i weryfikowane. Natomiast podjęta
decyzja ze swej natury jest decyzją długotrwałą i tylko w wyjątkowych
sytuacjach można rozwiązać rodzinę adopcyjną. Dzieje się tak, gdyż
przysposobienie ma za zadanie nieść dziecku gwarancję stabilizacji, a
osoby przysposabiające muszą mieć pewność, że podejmują decyzję na
całe życie.
Summary
The institution of adoption as a chance for a better life
Always decision to donate Children make adoption a parent is difficult. Sometimes, however, such a step is inevitable. Especially when it
comes to the welfare of the child. Children in Poland, which goes up for
adoption are not always orphaned. In contrast, by the mere fact of being
an adopted child they are given the opportunity to know the correct patterns, which should be in the family. Concluded are the very strong new
ties, and children covered would be considered as their own. It is true
that, despite the large number of children still waiting for adoption, it is
not everyone can be a foster parent. Those who apply for the possibility
of adoption are carefully checked and verified. Whereas the decision taken by its very nature is a long-term decision, and only in exceptional cases can be solved adoptive family. This is because the adoption is to carry
the child to guarantee stability and the adoptive parents must be confident that they are taking a decision for life.
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Model współczesnej rodziny polskiej – regulacje prawne
i kierunki przemian
Wprowadzenie
Rodzina jako jednostka oddziałująca zarówno na pojedynczego człowieka jak i całe społeczeństwo jest przedmiotem zainteresowań wielu dziedzin nauki, począwszy od historii i etnologii badających poszczególne etapy ewolucji i rozwoju instytucji małżeństwa – rodziny oraz zgłębiających mechanizm oddziaływania
wzorców i moralności w rodzinie na poziom tych zjawisk w skali
całego społeczeństwa. Zainteresowanie rodziną przejawia się również w psychologii, która z kolei bada proces doboru partnerów do
małżeństwa i stosunki pomiędzy nimi a innymi członkami rodziny,
dokonuje analizy determinant „sukcesu” rodziny, ale także zaistniałych konfliktów, a w połączeniu z medycyną doszukuje się m.
in. przyczyn niedopasowania małżonków i niepowodzeń w sferze
intymnej. Temat rodziny jest ponadto obecny w innych dyscyplinach nauki, takich jak np. ekonomia rozpatrująca rodzinę od strony
materialnej, analizująca sferę i uwarunkowania rodzinnej konsumpcji, koszty utrzymania itd. czy niektóre dyscypliny prawne, a
mianowicie prawo rodzinne (zajmujące się kwestią małżeństwa i
rodziny oraz regulujące normy prawne na każdym etapie ich funkcjonowania, czyli powstawania, funkcjonowania, a także rozpadu)
czy prawo kościelne, a także teologia, na demografii opisującej m.
in. skład rodziny skończywszy1. Zgodnie z powyższym, rodzina
jest obecna w wielu różnorodnych dziedzinach życia, a co za tym
idzie nie ma jednolitej, legalnej definicji. Są one tworzone na potrzeby każdej z dziedzin indywidualnie.

F. Adamski, Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 9.
1
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Wieloaspektowe rozumienie pojęcia rodziny i jej funkcje
Zgodnie z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej −
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”2 − małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo
są według Konstytucji RP podstawowymi elementami niezbędnymi do zdefiniowania rodziny. Istnieją również inne definicje rodziny. Rodzina w sensie biologicznym jest definiowana jako „dwie lub
większa liczba osób, które są związane jako mąż i żona, wspólnie
żyjący partnerzy (kohabitanci) - osoby płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Tak więc, rodzina obejmuje parę bez dzieci lub parę
z jednym lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z
jednym bądź większą liczbą dzieci”3. Wyróżnia się następujące rodzaje rodzin biologicznych: małżeństwo bez dzieci, małżeństwo z
dziećmi, partnerzy bez dzieci, partnerzy z dziećmi, matka z dziećmi, ojciec z dziećmi.
Rodzina w gospodarstwie domowym w rozumieniu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) to członkowie
gospodarstwa domowego spokrewnieni do pewnego stopnia przez
krew, adopcję czy małżeństwo4.
Rodzina w literaturze określana jest przeważnie jako podstawowa grupa społeczna, instytucja i środowisko wychowawcze,
kulturowe i jako wspólnota. Rodzina jest głównie środowiskiem
wychowawczym – zamierzone i niezamierzone działania o pozytywnym charakterze wpływające na rozwój dziecka5.
Wśród rodzin biologicznych można wyróżnić jej następujące
6
typy :

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78,
poz. 483, z późn. zm.).
3 Główny Urząd Statystyczny, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka
demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa
2014, s. 21.
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=937 (dostęp 07.06.2016 r.).
5 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans
Humana, Białystok 2007, s. 14.
6 Główny Urząd Statystyczny, Gospodarstwa domowe i rodziny…, s. 21.
2
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− Rodzina pełna − oboje rodziców z dzieckiem (dziećmi) –
naturalnymi lub innymi,
− Rodzina niepełna − jeden rodzic z dzieckiem (dziećmi) –
samotna matka lub ojciec z dziećmi,
− Rodzina rozszerzona − rodzina biologiczna wraz z osobą
(lub większą liczbą osób) spokrewnioną w linii prostej lub bocznej,
co najmniej z jednym członkiem rodziny biologicznej, np. mąż,
żona, dzieci i ojciec żony,
− Rodzina młoda − rodzina, w której współmałżonkowie
(kohabitanci) są w wieku – kobieta (poniżej 30 lat) i mężczyzna
(poniżej 35 lat) − te same kryteria wieku odnoszą się do rodzin
samotnych rodziców.
Rodzina może być rozumiana w dwojaki sposób, a mianowicie jako grupa pierwotna i instytucja. W pierwszym ujęciu jest to
duchowe zjednoczenie wąskiej grupy osób, które skupione są we
wspólnym domowym ognisku poprzez akty wzajemnej pomocy,
opieki, opierające się na wierze w prawdziwą lub domniemaną biologiczną łączność i tradycję rodzinną czy społeczną. Z kolei rodzina
w ujęciu instytucjonalnym jest formalnie ustanowiona i funkcjonuje
zgodnie z określonymi normami społecznymi w ramach danego
systemu społecznej kontroli7.
Podsumowując, istnieje wiele definicji rodziny. Jednak cechą
wspólną każdej z nich jest zapewnienie przez rodzinę ciągłości biologicznej społeczeństwa i przekazywanie dziedzictwa kulturowego
kolejnym pokoleniom, wspólnota gospodarcza czy też na dalszym
planie wspólnota zamieszkania.
Rodzina pełni wiele różnorodnych funkcji, przy czym nie wyodrębniono jednego uniwersalnego ich podziału, bowiem pomimo
punktów wspólnych różnią się one od siebie. Według Z. Tyszki
można wyróżnić następujące funkcje rodziny8:
1) Funkcje biopsychiczne (prokreacyjna i seksualna),
2) Funkcje
ekonomiczne
(materialno-ekonomiczna
i
opiekuńczo-zabezpieczająca),

7
8

F. Adamski, op. cit., s. 29-30.
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974, s. 60-70.
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3) Funkcje
społeczno-wyznaczające
(stratyfikacyjna
i
legalizacyjno-kontrolna),
4) Funkcje
socjopsychologiczne
(socjalizacyjnowychowawcza, kulturalna, religijna, rekreacyjno-towarzyska i
emocjonalno-ekspresyjna).
W Polsce kwestie związane z rodziną są regulowane głównie
za sprawą prawa rodzinnego, z kolei do sprawy związanych z
prawem rodzinnym odnosi się Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Przez pojęcie prawa rodzinnego rozumie się ogół norm określających i regulujących sytuację
prawną człowieka w rodzinie. Oczywiście prawne aspekty pozostawania w rodzinie są określane również przez inne gałęzie prawa
np. prawo cywilne czy administracyjne. Prawo rodzinne pełni jednak rolę kluczową – obejmuje zarówno elementy powstawania jak i
wygaśnięcia rodzinnoprawnych stosunków9.
Model rodziny współczesnej wobec modelu rodziny tradycyjnej
Obecnie obserwuje się liczne zmiany odnośnie rodzin w Polsce. Mogą być one postrzegane zarówno w sposób pozytywny, jak i
negatywny – mogą świadczyć o kryzysie lub przemianie współczesnej rodziny polskiej. Współczesny model rodziny znacznie odbiega od tradycyjnego. Role w rodzinie tradycyjnej były ściśle uwarunkowane normami w danym kręgu społecznym. W zależności od
typu rodziny relacje między małżonkami wyglądały nieco inaczej.
Najbardziej dominacja męża widoczna była w rodzinie chłopskiej,
co było wynikiem wykonywanej przez niego pracy. Mężczyzna
wykonywał prace najcięższe, a żona wykonywała prace domowe i
pomagała w gospodarstwie rolnym. Żona musiała być posłuszna
mężowi i zgadzać się z jego wolą. Małżeństwo tradycyjne było
związkiem stałym i trwałym, przeważały w nim stosunki materialno-rzeczowe (współmałżonkowie byli sobie wzajemnie potrzebni).
Małżeństwa bardzo często były kojarzone przez rodziców z uwagi
na aspekty czysto ekonomiczne. W modelu tradycyjnym rola małżeńska jest ściśle powiązana z rolą rodzicielską. Podsumowując,
M. Goettel, Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa
2010, s. 19-20.
9
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rodzina tradycyjna to instytucja materialno-ekonomiczna i opiekuńczo-socjalizująca, w której najważniejszą rolę pełnił ojciec, następnie matka i na końcu dzieci, które musiały być posłuszne woli
ojca i stały w hierarchii najniżej.
Zupełnym przeciwieństwem rodziny tradycyjnej jest rodzina
współczesna, w której panuje partnerski układ ról, co jest ściśle
związane ze zwiększaniem się aktywności zawodowej kobiet i ich
uniezależnianiem się finansowym od męża. Relacje między
współmałżonkami opierają się na silnych więziach emocjonalnych,
a nie czysto ekonomicznych. Powszechne normy odnośnie ról w
małżeństwie są indywidualnie interpretowane przez małżonków
(role nie są sztywno określone). Małżonkowie są równoprawnymi
partnerami, którzy dzielą się między sobą prawami i obowiązkami,
wzajemnie się wspierają. Nie występują, jak w przypadku rodziny
tradycyjnej, czynności typowo kobiece czy typowo męskie. Role
żony i męża polegają głównie na wzajemnym zaspokajaniu swoich
potrzeb, co wynika z więzi uczuciowej łączącej partnerów. Funkcje
rodzicielskie w rodzinie współczesnej również nie są określone –
role ojca i matki ulegają ujednoliceniu. Najczęściej obydwoje pracują na utrzymanie rodziny. Zmianie, w stosunku do modelu tradycyjnego, ulega również rola dziecka w rodzinie – jego pozycja
umocniła się. Decyzja o posiadaniu potomstwa jest świadomą decyzją rodziców, a nie obowiązkiem. Dziecko nie jest już traktowane
w kategoriach ekonomicznych, ale jest centralną rodzinną wartością. To dziecko jest najważniejsze i to jemu zostaje wszystko podporządkowane. Jest ono swego rodzaju inwestycją rodziców o charakterze zarówno emocjonalnym, jak i finansowym. Wyższy standard życia rodziny ma swoje odzwierciedlenie w jakości wychowania, a nie ilości. Rola dziecka zależy jednak od wielu czynników,
w tym sytuacji indywidualnej w rodzinie, czy liczby dzieci. W
świadomości Polaków utrzymuje się jeszcze wzorzec rodziny tradycyjnej, ale stale pojawiające się przemiany powodują coraz częstsze odchodzenie od tego schematu, często łącząc cechy obydwu.
Można więc stwierdzić, że w Polsce dominuje model mieszany10.
D. Gębuś, Rodzina: tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 51-60.
10
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Spadek liczby zawieranych związków małżeńskich
Obserwowanym współcześnie zjawiskiem jest spadek liczby
zawieranych małżeństw. W latach 80. i 90. XX wieku zawierano
około 250 tys. nowych związków małżeńskich, następnie liczba ta
nieustannie malała, by w 2002 roku osiągnąć poziom już tylko 192
tys. Jednak nie była to zmiana trwała – liczba nowych małżeństw
zaczęła stopniowo wzrastać, by kilka lat później, w roku 2008, osiągnąć liczbę 258 tys. nowych małżeństw. Rok ten okazał się być
przełomowym, gdyż od tego momentu do czasów obecnych liczba
zawieranych małżeństw stale się zmniejsza i w roku 2014 wynosiła
ok. 188 tys. Utrzymująca się tendencja odnośnie zmniejszania się
liczby zawieranych małżeństw zapewne nie pozostanie bez wpływu na liczbę urodzeń w przyszłości. Inną związaną z tym zjawiskiem tendencją jest zwiększenie się wieku, w którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni wstępują w związek małżeński. Obecnie
mężczyźni wstępują w związek małżeński w wieku średnio 29 lat,
a kobiety przeciętnie w wieku 27 lat. Reasumując, nastąpiła zmiana
wieku zawierania małżeństwa z 20-24 na 25-29 lat11.
Spadek dzietności polskich małżeństw
Kolejna z przemian obserwowanych we współczesnej rodzinie związana jest z problemem stosunkowo niskiej dzietności.
Zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, współczynnik dzietności to liczba dzieci, które przeciętnie urodziłaby kobieta w wieku 15-49 lat, czyli w przeciągu całego okresu
rozrodczego (przy założeniu, że w konkretnych fazach tego okresu
rodziłaby z intensywnością występującą w badanym roku)12. Wartości współczynnika dzietności w Polsce oscylują wokół 1,2-1,4.
Zgodnie z powyższą definicją oznacza to, że w przeciągu całego
okresu rozrodczego kobieta rodzi przeciętnie jedno dziecko. Ten
stosunkowo niski poziom dzietności prowadzi w rezultacie do
zmniejszenia się liczby członków w rodzinie a nadto do coraz
częstszego występowania modelu rodziny małodzietnej.
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, Warszawa 2015, s. 185.
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-wstatystyce-publicznej/592,pojecie.html (dostęp 08.06.2016 r.).
11
12
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Rodziny wielodzietne natomiast są obecnie coraz rzadziej spotykane. Niewątpliwie potrzebują one wsparcia ze strony państwa,
jako że stanowią pożądany model rodziny z punktu widzenia demografii Polski. Konieczne jest nie tylko wsparcie ze strony ekonomicznej, czyli środki finansowe, ale również pomoc w opiece nad dziećmi i
podkreślenie wartości rodzin wielodzietnych. Współcześnie rodziny
wielodzietne niejednokrotnie traktowane są w sposób stereotypowy,
jako rodziny z tzw. marginesu społecznego, patologiczne, w których
dzieci są niedopilnowane i źle wychowane13.
Spadek liczby małżeństw i wzrost liczby rozwodów
W Polsce od wielu lat obserwowany jest wzrost liczby rozwodów i spadek liczby zawieranych małżeństw, co pokazują dane
zawarte w poniższej tabeli. W analizowanym okresie następowały
znaczne wahania liczby zawartych związków małżeńskich – od
roku 2008, jak wspomniano powyżej, liczba ta wykazywała spadek,
by w 2014 nieznacznie wzrosnąć. Z kolei liczba rozwodów wykazuje zupełnie odwrotną tendencję – stale się zwiększa, od około 45
tys. rozwodów w roku 2002, przez kolejne lata liczba ta rosła, by w
roku 2014 osiągnąć poziom blisko 66 tys. rozwodów. Wzrost liczby
rozwodów wynika z coraz częstszego traktowania pierwszego
małżeństwa jako próby i pewnego rodzaju przygotowania do następnego. Z kolei spadająca liczba małżeństw świadczy o coraz
częstszym wyborze wolnych związków.
Tab. 1: Liczba małżeństw i rozwodów w Polsce na przestrzeni
lat 2002-2014
2002
2003
2004
2005
2006

Małżeństwa
191 935
195 446
191 824
206 916
226 181

Rozwody
45 414
48 632
56 332
67 578
71 912

13

http://pracownik.kul.pl/files/10402/public/M._Szyszka._WielodzietnoAA_w_
Polsce.pdf (dostęp 08.06.2016 r.).
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248 702
66 586
2007
257 744
65 475
2008
250 794
65 345
2009
228 337
61 300
2010
206 471
64 594
2011
203 850
64 432
2012
180 396
66 132
2013
188 488
65 761
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS14

Wzrost aktywności zawodowej kobiet
Kolejnym z przekształceń współczesnej polskiej rodziny jest
wzrost aktywności zawodowej kobiet i odejście od roli tylko i wyłącznie matki i zajmowania się domem. Główną przyczyną są
czynniki historyczne – wcześniej kobiety nie posiadały tak oczywistego prawa do pracy zawodowej jak obecnie15. Na przestrzeni
ostatnich lat obserwowane są stopniowe zmiany w sytuacji kobiet
na rynku pracy. Zgodnie z wynikami badań, więcej dzieci rodzi się
podczas, gdy kobiety są aktywne zawodowo. Tym niemniej, to kobiety o wiele częściej niż mężczyźni jako przyczynę pozostawania
w stanie bierności zawodowej podają konieczność opieki nad
dziećmi. Kobiety również częściej są wykonawcami pracy najemnej, rzadziej z kolei zajmują stanowiska kierownicze i zarządcze16.
Przejście od modelu rodziny dużej do modelu rodziny małej
Kolejnym zaobserwowaną przemianą jest przejście od modelu
tzw. rodziny dużej do rodziny małej. Dawniej większość rodzin
składała się z kilku pokoleń mieszkających razem i tworzących
wspólne gospodarstwo domowe. Obecnie takie zjawisko występuje
rzadko, a wszystko za przyczyną stosunkowo dużej ruchliwości
społecznej i przestrzennej. W efekcie tego tworzą się tzw. rodziny
Główny Urząd Statystyczny, Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa 2016.
Tamże, s. 2.
16 http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2014/03/analiza_sytuacja_kobiet_na_rynku_pracy_w_polsce.pdf
(dostęp 09.06.2016 r.).
14
15
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małe. W ich skład wchodzą rodzice (ewentualnie jeden rodzic)
wraz z dziećmi (dzieckiem), którzy to tworzą indywidualną jednostkę mieszkalną, ale także ekonomiczną. Występują również
niepełne rodziny małe, czyli małżeństwa bez dzieci – obecnie pojawiające się coraz częściej. Związane jest z tym przejście od rodziny zdeterminowanej biologicznie do rodziny planowanej. Efektem
nieregulowanego pożycia małżonków było systematyczne zachodzenie kobiety w ciążę (zazwyczaj niewielki odstęp czasu po kolejnym porodzie). Ciąża, poród i opieka nad dziećmi były ciągłym
procesem, trwającym aż do zaniku płodności kobiety. Współczesny
rozwój nauki i techniki umożliwił w znacznym stopniu planowanie
rodziny i rozrodczości kobiety. Nie chodzi tutaj tylko o planowanie
liczby dzieci, ale także możliwość planowania momentu, w którym
mają się one pojawić. Dzięki temu rodziny mogą wybrać najbardziej odpowiedni moment, w którym mogą zapewnić potomstwu
najlepsze warunki do życia17.
Wzrost roli dziecka i niekorzystna sytuacja materialna rodzin
Istotną zmianą we współczesnych rodzinach jest również
wzrost roli dziecka. Zauważono jego potrzeby psychiczne, potrzebę rozwoju – przestaje ono zatem być traktowane w kategoriach
wyłącznie ekonomicznych. Rodzicielstwo także przestało być postrzegane jako ciężar czy konieczność, a jest widziane jako wartość,
osobiste szczęście rodziców. Również okres dzieciństwa nie jest już
okresem ciężkim i koniecznym elementem niezbędnym do dalszego rozwoju, ale czasem, w którym dziecko się rozwija i jest wprowadzane w kulturę społeczeństwa18.
Następnym obserwowanym zjawiskiem odnośnie polskich
rodzin jest coraz częściej pojawiająca się zła sytuacja materialna. Z
problemem tym zmaga się wiele rodzin, w wyniku czego konieczna jest redukcja w budżetach domowych (dotyczy najczęściej żywności, odzieży czy rezygnacji z wyjazdów dzieci), czego skutkiem
17 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2002, s. 28-29.
18 F. Adamski, Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 165-166.

551

jest izolacja społeczna, postępująca marginalizacja, zaniżenie aspiracji życiowych19.
Podsumowanie
Współczesne czasy to okres, w którym dla człowieka coraz
większe znaczenie ma indywidualizm czy samorealizacja. Z kolei
coraz mniejszą rolę odgrywa zakładanie rodziny, zawarcie małżeństwa. Trwałość i bezpieczeństwo współczesnych rodzin są obecnie
bardzo poważnie zagrożone, na co wskazują powyższe rozważania
dotyczące wzrastającej liczby rozwodów czy malejącej liczby zawieranych małżeństw. Rodzina jest najważniejszą z form życia w
społeczeństwie nie tylko dla jednostki, ale również dla całego społeczeństwa. To w rodzinie przekazywane są normy wartości, wzory zachowań i to za jej pośrednictwem dokonuje się poznanie świata. Współczesny świat i stale zmieniające się warunki otoczenia
zewnętrznego stawiają stale nowe wyzwania wobec rodziny, które
nie zawsze powodują tylko zmiany pozytywne, ale również te negatywne20. Obecnie coraz bardziej popularne stają się różnorodne
formy życia małżeńsko-rodzinnego np. rodziny niepełne, zrekonstruowane czy związki nieformalne. W rezultacie trudno jest jednoznacznie określić miejsce matki, ojca, męża, żony czy dziecka. Ich
role te nie są zatem sztywno wyznaczone, lecz są wynikiem wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, atmosfery panującej w domu rodzinnym – wymienione czynniki są
sprawą indywidualną21.
Podsumowując, model współczesnej polskiej rodziny znacznie odbiega od tradycyjnego modelu rodziny wielodzietnej. Czy
można mówić o kryzysie współczesnej rodziny? Coraz częściej pojawiają się przesłanki ku temu stwierdzeniu. Znacznemu rozluźnieniu uległy więzi między małżonkami oraz między rodzicami a
B. Matyjas, Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie (w świetle analiza i badań), [w:] H.
Cudak (red.), „Pedagogika rodziny” 2011, Nr 1(1), Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2011, s. 134.
20 M. Lewicka, Rodzina nadal najwyższą wartością? Kierunki przemian współczesnej rodziny, [w:] W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 50-51.
21 D. Gębuś, op. cit., s. 60.
19
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dziećmi. Negatywnym zjawiskiem jest również stopniowy zanik
funkcji tej wspólnoty. Rodzice mają coraz mniej czasu, który mogą
poświęcić dzieciom w celu przekazania im podstawowych wartości, wzorców. Rodzina przestaje pełnić swą zasadniczą funkcję,
czyli funkcję prokreacyjną – spada liczba urodzeń. Co gorsze, coraz
większa liczba małżeństw posiada tylko 1 dziecko lub w ogóle nie
decyduje się na jego posiadanie. Wynika to na pewno z faktu rosnącej aktywności zawodowej kobiet – chęć zrobienia kariery i odkładanie posiadania dziecka w czasie. Kolejnym poważnym zagrożeniem dla współczesnych rodzin jest również rosnąca liczba rozwodów, separacji (mniej świadome i bardziej luźne podejście do
instytucji małżeństwa) i zarazem zmniejszająca się liczba zawieranych małżeństw (upowszechnianie się związków nieformalnych).
Coraz większa liczba rodzin znajduje się również w niekorzystnej
sytuacji finansowej. Podsumowując, wzrasta ilość czynników mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie polskiej rodziny i
doprowadzić do jej rozpadu. Jednak warto zauważyć, że czasy
współczesne, oprócz wielu zagrożeń, mają również pozytywne
strony i dają wiele możliwości na zacieśnianie więzi rodzinnych.
Streszczenie
Rodzina to podstawowa grupa społeczna, w jakiej funkcjonuje
człowiek. Może być rozpatrywana na wiele sposobów, np. jako grupa
pierwotna czy instytucja społeczna. Pełni wiele istotnych funkcji zarówno
dla jednostki, jak i społeczeństwa. Można zauważyć, że w obecnych czasach wzorzec rodziny podlega licznym przekształceniom. W niniejszym
opracowaniu dokonano analizy tych zmian i rozpatrzono je pod kątem
kryzysu i przemian współczesnej polskiej rodziny. Zbadano takie problemy jak spadek liczby zawieranych małżeństw, wzrost liczby rozwodów, spadek dzietności, wzrost aktywności zawodowej kobiet, utrwalający się model rodziny małej, umocnienie się roli dziecka czy niekorzystna
sytuacja materialna. Stwierdzono, iż trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania współczesnych rodzin są bardzo poważnie zagrożone. Zmiany
zachodzące we współczesnym świecie stawiają przed rodziną nieznane
dotąd wyzwania i przeszkody, ale także nowe możliwości. Zauważono
również, iż model współczesnej polskiej rodziny znacząco odbiega od jej
tradycyjnego wzorca. Więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny uległy rozluźnieniu, stopniowo zanikają podstawowe funkcje rodziny.
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Konkludując, wyłania się coraz więcej bodźców, które mogą w negatywny sposób oddziaływać na funkcjonowanie rodziny i w rezultacie doprowadzić do jej rozpadu, ale dają się także zauważyć czynniki umożliwiające zacieśnianie więzi rodzinnych i mogące oddziaływać korzystnie
na funkcjonowanie polskich rodzin.
Słowa kluczowe: rodzina, przemiany, dzieci, rozwód, małżeństwo
Summary:
Model of contemporary Polish family - legal regulations and directions of
change
The family is the basic social group in which man works. It can be
seen in many ways, for example as a primary group or social institution.
It performs many important functions for both the individual and society.
It should be noted, that at the present time the family pattern is
undergoing numerous changes and transformations. This paper analyzes
these changes and weighed them against the crisis and the
transformations of the contemporary Polish family. This examines issues
such as decline in the number of marriages, increase in the number of
divorces, decline in fertility rates, increasing women’s activity on the labour market, perpetuating the small family model, the strengthening the
role of a child and unfavorable financial situation. It was found, that the
durability and safety of the families today are seriously threatened. The
changes taking place in the modern world confronts the family to
unknown challenges and obstacles, as well as new opportunities. It was
also noted that the model of contemporary Polish family differs
significantly from the traditional pattern. The ties between members of
the family were loosened, gradually disappeared the basic functions of
the family. So, there are more and more incentives, that may adversely
affect on functioning of the family, and consequently lead to its
breakdown, but there can be also be noted factors allowing family ties to
be stronger and favorably affecting for the functioning of Polish families.
Keywords: family, transformations, children, divorce, marriage
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Olga Nowak

Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania
jednego z małżonków
Wprowadzenie
W każdym porządku prawnym, w mniejszym lub większym
stopniu, rodzina i małżeństwo podlega ochronie. Małżeństwo jest
regulowanym przez prawo związkiem kobiety i mężczyzny opartym przede wszystkim na więziach emocjonalnych, psychicznych i
fizycznych, tworzącym jednocześnie pewną więź ekonomiczną,
konieczną dla prawidłowego funkcjonowania założonej przez małżonków rodziny1. W niektórych sytuacjach prawo musi rozstrzygać
konflikt pomiędzy wskazaną zasadą a innymi wartościami, takimi
jak na przykład pewnością obrotu gospodarczego. Rodzime ustawodawstwo wprowadza zasady odpowiedzialności majątkiem
wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków. W piśmiennictwie wskazywano, że jest to unormowanie wysoce kontrowersyjne2. Należy jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że jeśli chcemy na serio traktować odpowiedzialność cywilną, będącą jednym z filarów prawa cywilnego, nie można wyłączać majątku wspólnego od odpowiedzialności za zobowiązania,
których dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków3. Niniejsze opracowanie podzielne jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich
stanowi omówienie podstawowych informacji dotyczących majątku wspólnego małżonków, druga natomiast zasad ponoszenia nim
odpowiedzialności. W tym celu wskazane zostaną poglądy zawarte
w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym.

M. Łączkowska, Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w
świetle ustroju wspólności ustawowej, Warszawa 2006, s. 3.
2 T. Smyczyński, Małżeńskie prawo majątkowe – uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 6, s. 21.
3 A. Dyoniak, Odpowiedzialność za długi przy prowadzeniu działalności gospodarczej, Rejent 2005, nr 6, s. 28.
1
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1. Wspólność ustawowa małżeńska
Na wstępie niniejszych rozważań należy wskazać, że powstanie majątku wspólnego małżonków uzależnione jest od tego, w
jakim ustroju majątkowym pozostają4. Określa on strukturę i skład
majątków małżonków oraz zawiera reguły określające do jakich
majątków należą prawa do przedmiotów przysługujących każdemu z małżonków5. Zasadą przewidzianą przez ustawodawcę jest
ustrój ustawowy, który może być definiowany jako zespół norm
prawnych regulujących stosunki majątkowe między małżonkami
od momentu zawarcia związku małżeńskiego, chyba że nupturienci zawarli umowę majątkową małżeńską6. W ramach powszechnych reguł prawa prywatnego małżonkowie mogą między sobą
zawierać odpowiednie umowy nie kolidujące z zasadami prawa
małżeńskiego7. Ustrój majątkowy, w jakim funkcjonuje dane małżeństwo, może wynikać z przepisów ustawy, zawarcia przez małżonków umowy majątkowej zwanej intercyzą lub wydania przez
sąd orzeczenia o zniesieniu wspólności, a także z mocy prawa, w
przypadku orzeczenia o separacji, o ubezwłasnowolnieniu lub o
ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków8.
Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego9 z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej
trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek
wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową
4 A. Pokora, Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od
nich roszczeń, Warszawa 2014, s. 74.
5 T. Sokołowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 132.
6 M. Łączkowska, s. 13.
7 K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 150. Zgodnie z przepisami
k.r.o. mogą to być umowy ograniczające lub rozszerzające wspólność ustawową
(art. 47-501 k.r.o.), ustanawiające rozdzielność majatkową (art. 51, 511 k.r.o.) lub
rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 512-515 k.r.o.).
8 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 69. Chodzi
tu o tzw. przymusowy ustrój majątkowy regulowany przez art. 52-54 k.r.o.
9 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.), dale określana skrótowo jako k.r.o.
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należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wskazany
przepis wprost wskazuje jako ustawowy ustrój majątkowy wspólność ustawową. Jej cechą charakterystyczną jest to, że jest to tzw.
wspólność łączna, zwana także wspólnością w częściach idealnych
(pro indiviso)10 bądź też wspólnością do niepodzielnej ręki11.
Współwłasność łączna może powstać tylko z określonych stosunków prawnych na podstawie przepisów regulujących te stosunki12.
Współwłasność łączna powstaje ex lege z chwilą zawiązania określonego stosunku prawnego13.
Należy zwrócić uwagę na niejednolitość poglądów odnoszących się do używanej w stosunku do niej terminologii. Jak wskazuje Sąd Najwyższy powszechnie używany termin "współwłasność"
małżeńska jest z reguły nieadekwatny do unormowań kształtujących wspólność łączną. Bardziej odpowiednia w wypadku takiej
wspólnoty jest "wspólność łączna", gdyż mamy tu do czynienia nie
ze współwłasnością jednej rzeczy, lecz ze wspólnością masy majątkowej14. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego15, zgodnie z którym współwłasność jest albo współwłasnością
w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną, należy dopuścić większą swobodę w nazewnictwie.
W przypadku współwłasności łącznej nie są określone udziały w niej16. Podmioty majątku objętego wspólnością uczestniczą w
niej własnymi uprawnieniami, które tworzą funkcjonalną całość,
odrębną od analogicznych kompleksów uprawnień pozostałych,
autonomicznych, uczestników wspólności17 Jej przedmiotem jest
10 M. Nazar, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom
11, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014, s. 284.
11 E. Gniewek, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 3, red. E.
Gniewek, Warszawa 2013, s. 671.
12 S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Własność i inne
prawa rzeczowe, Warszawa 2011, s. 278.
13 A. Kawałko, H. Witczak, s. 39.
14 Wyr. SA w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r., III AUa 931/15, Lex nr
1979535.
15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z
2014 r. poz. 121).
16 A. Cisek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011, s. 342.
17 M. Nazar, s. 267.
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określona masa majątkowa, a nie współwłasność jednej określonej
rzecz18. W odróżnieniu od współwłasności w częściach ułamkowych współwłasność łączna nie jest samoistnym stosunkiem prawnym, ponieważ jest nierozerwalnie związana ze szczególnym podstawowym stosunkiem prawnym o charakterze osobistym, bez którego nie może ani powstać, ani istnieć19. Zależności pomiędzy stosunkiem podstawowym a wspólnością nie są symetryczne, ponieważ wspólność łączna nie może powstać bez stosunku podstawowego natomiast odwrotna sytuacja jest możliwa w przypadku małżeństwa w przypadku zawarcia umowy majątkowej o rozdzielności20. Ustanie stosunku podstawowego pociąga za sobą przekształcenie się współwłasności łącznej we współwłasność w częściach
ułamkowych21.
W literaturze przedmiotu wskazuje się na silne uzasadnienie
aksjologiczne przyjęcia przez ustawodawcę wspólności jako ustroju
majątkowego ustawowego. Celem wspólności łącznej jest wzmocnienie nadrzędnego stosunku osobistego, tak aby spełniał on należycie swoją funkcję społeczną i ekonomiczną22. Ustawowa wspólność
majątkowa jest ustrojem, który skutecznie zabezpiecza pozycję
prawnomajątkową każdego z małżonków i należyty rozwój warunków bytowych rodziny23. Majątek wspólny stanowi podstawę bieżącej egzystencji rodziny oraz realizacji jej dalekosiężnych celów24.
Kształt uregulowania stosunków majątkowych w k.r.o. ma istotne
znaczenie z punktu widzenia wzmocnienia i cementowania wspólnoty rodzinnej25. Jak podaje się w literaturze ustrój wspólności usta18S.

Rudnicki, G. Rudnicki, s. 279.
Tamże.
20 K. Szadkowski, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Art. 1-44911, red. M. Gutowski,
Warszawa 2016, s. 892.
21 J. Ciszewski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa
2014 , s. 330.
22 E. Gniewek, Problem udziału we współwłasności (wspólności) łącznej, [w:] O
źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof.
Alfreda Kleina, red. E. Gniewek, Zakamycze 2000, s. 95.
23 W. Wałachowski, Małżeństwo w świetle prawa, Warszawa 1975, s. 40.
24 T. Sokołowski, Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych, Warszawa 2013, s. 40.
25 J. Winiarz, s. 39.
19
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wowej służy realizacji podstawowych zasad prawa rodzinnego, w
szczególności zasady równouprawnienia mężczyzny i kobiety oraz
zasady ochrony małżeństwa i rodziny, przyczyniając się do umocnienia pozycji małżonka słabszego ekonomicznie oraz stabilizacji
sytuacji materialnej założonej przez małżonków rodziny26. Cechą
szczególną tej wspólności majątkowej są silne i bezpośrednie związki elementów interesu osobistego każdego z małżonków z ich
wspólną sytuacją majątkową, np. stan zdrowia jednego z małżonków, kwalifikacje pracownicze, zdolności menadżerskie, czyli elementy osobiste, niemajątkowe, oddziałujące silnie na sytuację finansową obojga małżonków27. W ocenie innych przedstawicieli doktryny przepisy regulujące stosunki majątkowe małżeńskie uwzględniają poważne rozwarstwienie społeczeństwa, jakie nastąpiło w ostatnich latach, ponieważ tylko pewna część obywateli stała się podmiotami poważnej działalności gospodarczej, a pozostali tworzą, jak
poprzednio wielką grupę pracowników najemnych albo utrzymują
się z drobnej działalności rzemieślniczej czy rolniczej28. Pomimo tego, że przepisy nie wyrażały tego wprost, to regulacja ustroju ustawowego z 1964 r. opierała się na założeniu o nieuchronnej konfliktowości małżonków w sferze ich relacji majątkowych29.
Podkreśla się trwały charakter wspólności łącznej z uwagi na
treść art. 35 k.r.o., który statuuje, że w czasie trwania wspólności
ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku
wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się
do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności
przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych
przedmiotach należących do tego majątku.
W przypadku ustawowego ustroju majątkowego mamy do
czynienia z trzema masami majątkowymi: majątkiem wspólnym
oraz majątkami osobistymi każdego z małżonków30. Do majątku
K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 247.
27 T. Sokołowski, Swoboda …, s. 37.
28 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 74.
29 A. Brzezińska, Intercyzy – umowy małżeńskie, Warszawa 2007, s. 66.
30 Zgodnie z art. 33 k.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
26
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wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nienależące do majątków osobistych małżonków. Przykładowe wyliczenie tych składników zawiera art. 31 § 2 k.r.o.
Zgodnie z nim do majątku wspólnego należą po pierwsze pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. W doktrynie przyjmuje się, że
chodzi tu o każde wynagrodzenie za pracę bez względu na formę
zatrudnienia31. Z punktu widzenia przynależności do majątku
wspólnego wynagrodzenia za pracę lub dochodu z innej działalności zarobkowej decydujące znaczenie ma chwila jego pobrania a nie
chwila wymagalności32.
Po drugie, do majątku wspólnego zaliczane są także dochody
z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z
małżonków. Nie budzi wątpliwości szerokie pojmowanie dochodów z majątku wspólnego33. Według jednolitego poglądu kategoria

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3)prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym
przepisom;
4)przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub
wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z
powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z
powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na
przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia
jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz
inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
31 K. Pietrzykowski, s. 2.
32 Tamże, s. 253.
33 Tamże, s. 255.
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ta obejmuje pożytki naturalne34, cywilne35 oraz pożytki prawa36.
Wskazany przepis jako składniki majątku wspólnego wskazuje
także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty
składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art.
40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)37.
Należy wskazać, że zawarty w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opis majątku wspólnego budzi w praktyce liczne kontrowersje,
34 Art. 53 § 1 k.c.- pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone
od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią
normalny dochód z rzeczy.
35 Art. 53 § 2 k.c. -pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego.
36 Art. 54 k.c. - pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Tak w: Małżeńskie prawo
majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2011, s. 37.
37 1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym
ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek,
o których mowa w art. 22 stopy procentowe składek ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2,
wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną, o których mowa w art. 23 odsetki za zwłokę od nieopłaconych w
terminie składek ust. 2, oraz kwotę środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 rodzaje
funduszy w ramach FUS i ich przeznaczenie ust. 1 pkt 1, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o
którym mowa w art. 24 dodatkowa opłata wymierzana płatnikowi składek w
razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej „subkontem”.
2. Zewidencjonowanie składek na subkoncie następuje niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki opłaconej
przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub deklaracji.
3. Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych okresowych emerytur
kapitałowych. Pomniejszenia dokonuje się na dzień wypłacenia tych emerytur.
4. Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych i
wpłaconych składek, o których mowa w art. 22 stopy procentowe składek ust. 3
pkt 1 lit. b i pkt 2.
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które powstają zwłaszcza wówczas, gdy dochodzi do podziału majątku wspólnego i związanej z tym konieczności rozgraniczenia między
majątkiem wspólnym małżonków a ich majątkami osobistymi38.
Istotne jest to, że wejście do majątku wspólnego następuje z mocy
prawa i nie zależy od woli, a nawet świadomości, małżonka nabywającego określony składnik majątkowy39. W obowiązującym systemie
prawa rodzinnego można więc przyjąć domniemanie faktyczne, że
przedmioty nabyte w trakcie wspólności małżeńskiej przez jednego z
małżonków, zostały nabyte z majątku dorobkowego - na rzecz małżeńskiej wspólności majątkowej; natomiast nabycie rzeczy z majątku
odrębnego musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego
transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia40. Bez znaczenia jest również to, czy nabycie nastąpiło zgodnie z
prawem. Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności
ustawowej przez jednego z małżonków, uzyskane z przestępstwa,
wchodzą w skład majątku wspólnego41.
2. Odpowiedzialność za zobowiązania jednego z małżonków
majątkiem wspólnym
Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte
przez jednego z małżonków związana jest z kolizją pomiędzy potrzebą ochrony rodziny, która zostaje dotknięta skutkami działań
jednego z jej członków, a zasadą pewności obrotu gospodarczego
wymagającą, aby wierzyciel mógł uzyskać zaspokojenie swojej
wierzytelności42. Odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi
któregokolwiek z małżonków uzasadniane bywa tym, że wypływa
ona z charakteru wspólności majątkowej i wzajemnego przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego43. Możliwość zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków uzależM. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 73.
Wyr. SA w Rzeszowie z dnia 24 października 2013 r., I ACa 293/13, Lex nr
1388938.
40 Post. SN z dnia 6 lutego 2003 r., IV CKN 1721/00, Lex nr 78276.
41 Wyr. SA w Katowicach z dnia 30 stycznia 2013 r., I ACa 834/12, Lex nr
1289415.
42 M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 38.
43 J. Piątkowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 133.
38
39
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niona została od zapobiegliwości wierzyciela, która objawia się
uzyskaniem zgody drugiego małżonka44.
Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma art. 41 k.r.o. Zgodnie z § 1 wskazanej regulacji jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Należy zauważyć, że
komentowany przepis nie przewiduje szczególnych zasad odpowiedzialności majątkiem wspólnym w sytuacji, gdy dłużnikami są
oboje małżonkowie. W takiej sytuacji odpowiadają oni na zasadach
ogólnych prawa cywilnego, z reguły całymi swoimi majątkami, a
więc zarówno majątkami odrębnymi, jak i majątkiem wspólnym45.
Regulacja art. 41 dotyczy również ustroju wspólności umownej
obejmując majątek wspólny małżonków, którego zakres wyznacza
umowa majątkowa rozszerzająca lub ograniczająca wspólność
ustawową46. Przepisy te maja charakter bezwzględnie obowiązujący co oznacza, że nie mogą być zmienione przez małżonków w intercyzie, czy też w innej umowie zawartej pomiędzy małżonkami47.
Podkreślenia wymaga, że odpowiedzialność tym majątkiem
ma charakter subsydiarny co oznacza, że wierzyciel może żądać
zaspokojenia z majątku wspólnego jeśli małżonek dłużnika nie
wykaże, że do zaspokojenia wierzyciela wystarczają przedmioty
majątkowe należące do majątku osobistego dłużnika, wynagrodzenie dłużnika lub dochody uzyskane z prowadzonej przez niego z
prowadzonej działalności zarobkowej, z jego praw autorskich
twórcy, praw artysty wykonawcy do artystycznego wykonania,
praw twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego,
a jeżeli wierzytelność powstała z związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dłużnika, także przedmioty wchodzące w skład

A. Lutkiewicz-Rucińska w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T.
Sokołowski, Warszawa 2013, s. 249.
45 K. Pietrzykowski, s. 316.
46 A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka, Bydgoszcz-Gdańsk 2003, s. 142.
47 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 1-616, Warszawa
2013, s. s. 235.
44
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prowadzonego przedsiębiorstwa48. Prawo wierzyciela jednego z
małżonków żądania zaspokojenia z majątku wspólnego, istnieje tak
długo, jak długo trwa współwłasność49. Na uwadze należy mieć w
tym przypadku ścisłe pojmowanie majątku wspólnego, ponieważ
regulacja odpowiedzialności małżonków za długi jednego z nich
zawarta w art. 41 k.r.o. jest unormowaniem pełnym i nie może ulegać erozji przez szeroką wykładnię pojęcia zarządu majątkiem
wspólnym małżonków50.
Możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego
nie oznacza, iż współmałżonek dłużnika sam staje się dłużnikiem.
Jak wskazuje w swych judykatach Sąd Najwyższy norma ta nie
daje podstaw do żądania, by współmałżonek ów polegające na
przeniesieniu własności nieruchomości zobowiązanie dłużnika
wykonał51. Oznacza to jedynie, iż wszczęcie egzekucji i jej prowadzenie może się odbywać bez udziału małżonka dłużnika, o ile nie
skorzysta on z przysługujących mu środków, zarówno o charakterze materialnoprawnym, jak i proceduralnych52. Małżonek ten odpowiada za cudzy dług, przy czym jego obowiązek sprowadza się
do znoszenia egzekucji z majątku wspólnego53. Jego odpowiedzialność ograniczona jest do składników majątku wspólnego (cum viribus patrimonii), co przypomina odpowiedzialność rzeczową zastawcy lub właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką54.
W kontekście art. 41 k.r.o. należy zauważyć, że zastosowanie
może znaleźć art. 5 k.c.55. W tym przypadku sprzeczne z zasadami
48 P. Kasprzyk, Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności
gospodarczej przez małżonka – zagadnienia wybrane, Przedsiębiorczość-Edukacja
2005, nr 1, s. 91.
49 S. Jędruch, Majątkowa sytuacja małżonków, Warszawa 1988, s. 60.
50 A. Dyoniak, Odpowiedzialność …, s. 34.
51 Wyr. SN w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r., I ACa 1025/12, Lex nr
1327514.
52 Post. SN z dnia 27 września 2000 r., V CKN 1506/00, Lex nr 376486.
53 Wyr. SN z dnia 24 czerwca 2005 r., V CK 799/04, Lex nr 152457.
54 System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. S. Piątowski, Ossolineum 1985, s. 448.
55 Art. 5 k.c. – nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
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współżycia społecznego ze względu na charakter wierzytelności jest
zaspokojenie z majątku wspólnego wierzytelności wynikającej ze zobowiązań zaciągniętych przez jednego z małżonków, które dotyczą
osobistych interesów tego małżonka, nie przysparzają zaś korzyści
drugiemu z małżonków lub pozostałym członkom rodziny56.
Wskazane wyżej zasady ponoszenia odpowiedzialności za
zobowiązania majątkiem wspólnym doznają ustawowych ograniczeń. Jak statuuje art. 41 § 2 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego
z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może
żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej
działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego
praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 k.r.o.57, a jeżeli wierzytelność
powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z
przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Do zobowiązań, które nie wynikają z czynności prawnych
należy zaliczyć zobowiązania z tytułu czynu niedozwolonego, bezpodstawnego wzbogacenia oraz zobowiązania alimentacyjne58.
Drugi przypadek ograniczenia ogólnej zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym został przewidziany w art. 41 § 3 kr.o.,
zgodnie z którym jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem
wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków,
wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez
dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści
uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9. Warte
podkreślenia jest to, że wierzytelność dotyczy majątku osobistego
jednego z małżonków, jeżeli między wierzytelnością a tym majątkiem zachodzi związek prawny, polegający na tym, że przedmiotem stosunku prawnego jest rzecz lub prawo należące do majątku
Post. SN w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2013 r., V ACz 696/13, Lex nr
1350365.
57 Przedmioty nabyte w zamian za składniki majatku osobistego, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
58 A. Pokora, Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie
od nich roszczeń, Warszawa 2014, s. 107.
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osobistego, i ekonomiczny przejawiający się w korzyść przypada
na rzecz majątku osobistego59.
Podsumowanie
Aby zachować pewność obrotu konieczne są regulacje dotyczące ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania z majątku
wspólnego. Związane jest to także z rudymentarną zasada prawa
prywatnego pacta sunt servanda. Z tego powodu niezwykle istotne
jest dostosowanie ustroju majątkowego małżeńskiego do aktualnej
sytuacji rodziny i jej członków, zwłaszcza w sytuacji ponoszenia
zwiększonego ryzyka związanego z na przykład prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Streszczenie
Zagadnienie odpowiedzialności małżonków za zobowiązania ma
duże znaczenie społeczne, ponieważ z jednej strony odnosi się do uzasadnionych interesów wierzycieli, a z drugiej strony dotyczy podstawowych interesów rodziny. Niniejsze opracowanie podzielne jest na dwie
zasadnicze części. Pierwsza z nich stanowi omówienie podstawowych
informacji dotyczących majątku wspólnego małżonków, druga natomiast
zasad ponoszenia nim odpowiedzialności.
Summary
The issue of liability for the obligations of the spouses is of great social importance, because on the one hand refers to the legitimate interests
of creditors, on the other hand, concerns the fundamental interests of the
family. This study is divisible into two main parts. The first is a discussion of basic information concerning the joint property of spouses, while
the other rules to bear the responsibility.
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Marta Bolińska

Rodzina i jej charakter według Witolda Makowieckiego,
czyli krąg osób, rzeczy i stosunków - od antyku do współczesności
(na podstawie powieści Przygody Meliklesa Greka)
Droga, jaką trzeba było pokonać do podmiotowego postrzegania dziecka w rodzinie i uwzględnienia dzieciństwa jako ważnego etapu w rozwoju człowieka była zawiła i trudna. Na przestrzeni
wieków ludzka świadomość przechodziła ewolucję w sposobie
traktowania najmłodszych członków społeczeństwa. Na stosunek
do dziecka wpływ miały m.in. stopień rozwoju ekonomicznego,
obraz stosunków społecznych panujących w danym kraju, rodzaj
poglądów ideowo – politycznych i filozoficznych1. Dostrzegając i
honorując pozycję dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie,
spojrzano wreszcie na nie w sposób wieloaspektowy, w efekcie
uznając jego odrębność i ważność. W pełni stało się to jednak dopiero w XX wieku.
W ujęciu socjologicznym rodzina jest grupą (instytucją) społeczną, w której poszczególni członkowie są ze sobą połączeni,
m.in. więzami pokrewieństwa, wspólnymi zależnościami, a także
stosunkiem społecznym2. W literaturze przedmiotu da się wyróżnić kilka definicji środowiska wychowawczego, w których podkreśla się, że środowisko to głównie krąg osób, rzeczy i stosunków
otaczających człowieka zarówno w życiu indywidualnym, jak i
zbiorowym3. Owe wzajemne zależności, więzy krwi oraz relacje
dostrzec można również w kreacji bohaterów z zakresu literatury
pięknej. Wzrastanie postaci w konkretnym środowisku możemy
zaobserwować na przykład u Witolda Makowieckiego.

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, Kraków 2002.
J. Szczepański, Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1963.
3 S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, t. III, Kielce 1998.
1
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Jako niedorosły podmiot opowieści Makowieckiego4, Przygody Meliklesa Greka5 (1947), jawi się Melikles z Miletu, syn żeglarza i
rybaka, początkowo oddany pod pieczę matki, stopniowo wzrastający pod kuratelą ojca. Kiedy jako dwunastolatek traci dorosłego
opiekuna (ojciec ginie na morzu, spiesząc na ratunek potrzebującym), wychowanie przejmuje stryj, żeglarz i kupiec. Po dostaniu się
do niewoli, w wyniku starcia z korsarzami (w drodze z Neapolis
do Masalii) Melikles sam musi walczyć o siebie. Następnie jako
szesnastolatek poznaje żeglarza Kaliasa Syrakuzańczyka, który
wybawia go od śmierci oraz medyjskiego arcykapłana, Nehurabheda, z którym przeżywa moc przygód i dorasta pod jego czujnym okiem. Kapłan staje się jego przewodnikiem, przyjacielem i
mistrzem. Chłopiec zakochuje się w córce setnika (Anyte), zdobywa przyjaciela (Polinika), pierścień, bransoletę i sławę (twierdza w
Saisie) oraz wymarzoną łódź (nazywa ją imieniem swojej narzeczonej). Wreszcie też, po długiej wędrówce, wraca do rodzinnego
domu.
Opowieść W. Makowieckiego, pisana tuż po II wojnie światowej, przede wszystkim z myślą o własnych dzieciach, osadzona
w czasach historycznie odległych, bo w starożytności, podejmuje
kwestię dzieciństwa, uwzględnia procesy dojrzewania oraz potrzebę posiadania rodziny i systemu niezbywalnych wartości. Podstawowy cel działań Meliklesa Greka to odzyskanie rodziny i powrót
do miejsca urodzenia, domu w ukochanym Milecie.
Dorota Żołądź-Strzelczyk w pracy Dziecko w dawnej Polsce zauważa:

Witold Makowiecki (1903-1946), polski pisarz, autor dwóch powieści z życia
antycznych Greków: Przygody Meliklesa Greka i Diossos, pisanych z myślą o własnych dzieciach. Zob. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, Warszawa 1997, s. 252. Por. także Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej, G. Leszczyńskiego, Wrocław - Warszawa b.r. [2002],
s. 235 oraz Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, pod red. K. Kuliczkowskiej, I. Słońskiej, Warszawa 1964, s.205.
5 Druga część to powieść pt. Diossos (1950) tego samego autora. Książka tematycznie wiąże się z Przygodami Meliklesa Greka. Obie powieści osadzone są w realiach starożytnej Grecji i powiązane m.in. postaciami Meliklesa i Kaliasa.
4
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Przez długi czas rodzina zamiast opiekować się i chronić
dzieci, była instytucją tyranizującą, niszczącą i ograniczającą ich
wolność. Większość uczonych uważa, że w minionych czasach nie
było koncepcji dzieciństwa, z tej prostej przyczyny, że dzieci w hierarchii społecznej znajdowały się bardzo nisko6.
Philippe Ariès w fundamentalnej pracy Historia dzieciństwa.
Dziecko i rodzina w dawnych czasach również kieruje uwagę odbiorcy
ku okresowi życia, zwanemu dzieciństwem, oraz jego zakorzenieniu w rodzinie7. Łączy pojęcie „dziecka” z toposem domu. Z kolei
Grzegorz Leszczyński uważa, że „dziecko jako postać literacka i
jako motyw zazwyczaj ma wiek określony jedynie w dużym przybliżeniu lub też w ogóle nieokreślony, jego przynależność do pewnych grup wiekowych (…) pozostaje jedynie w sferze sugestii autorskich”8. Leszczyński zaznacza, że „dziecko jest od pierwszej
chwili życia „człowiekiem domowym” nie dlatego, że w domu
mieszka, ale dlatego, że dom je kształtuje”9. To rodzina formuje
postawę dziecka. Przestrzeń domu wiązana jest z postacią matki10,
której przypisuje się rolę pośrednika między dzieckiem a innymi
domownikami. Uwzględniając fakt, że różnice poglądów na temat
dzieciństwa zaobserwować można w każdym społeczeństwie, nawet w takim, które wywodzi się z zachodniego kręgu kulturowego.
Większość dorosłych ma mniej lub bardziej ukształtowany system
przekonań na temat istoty dzieciństwa i swej własnej roli w rozwoju dziecka. Dlatego też niektórzy większy nacisk będą kładli na
własny potencjał dziecka, inni zaś na skutki oddziaływań wychowawczych i nauczania przez dorosłych. Poglądy te kształtują rów-

D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 10.
Ph. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przekł. M.
Ochab, Gdańsk 1995, s. 13-14, 25-42.
8 G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i XX wieku, Warszawa 2006, s. 7-8.
9 G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa …, s. 159.
10 J. Rostropowicz, Dziecko w społeczeństwie hellenistycznym. Dziecko bawiace się,
[w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starozytność-średniwiecze, pod red. J. Jundziłła, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, s. 34-42.
6
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nież sposób zachowania dorosłych względem dzieci, a to z kolei
określa kierunek rozwoju dziecka11.
Oba powody mają znaczący wpływ na ukształtowanie charakteru i osobowości Meliklesa.
Kondycja dziecka i dzieciństwa w starożytnej Grecji (historia i literatura)
Wychowanie w starożytnej Grecji to dwa zasadnicze modele,
odmienne, ale do pewnego stopnia zbieżne, ukształtowane przez
największe i swego czasu najpotężniejsze polis - Ateny i Spartę.
Ateńczycy stawiali na wychowanie tzw. człowieka pięknego, w
Sparcie obowiązywały surowe zasady.
Jak pisze Dorota Żołądź-Strzelczyk w szkicu Rozumienie dzieciństwa:
Przeszłość często ignorowała dzieciństwo, nie dostrzegała
rządzących nim praw. Wyrózniano wprwawdzie ten okres zycia
człowieka w licznych próbach periodyzacji począwszy od czasów
starożytnych, ale czyniono to czysto teoretycznie, przez wiele wieków w slad za tym nie szło odpowiednie traktowanie dzieci12.
Już w starożytności życie ludzkie dzielono na etapy, z których
początkowe odpowiadały czasom dzieciństwa13. Wprowadzano
podział na cztery (np. u Ksenofonta odpowiadają one czterem porom roku) lub siedem okresów (jak dni tygodnia; były one jednoczesnie siedmioletnie, tj.do siedmiu lat – paidion, czyli dziecko, do
czternastu – pais – chłopiec, do dwudziestu jeden – ephebos – młodzieniec, do dwudziestu ośmiu – neaniskos – młody człowiek, dwa
następne siedmiolecia to aner – mężczyzna i presbyter – starzec,
wreszcie – gerontos – zgrzybiały starzec); można też znaleźć podział
na trzy lub sześć okresów. Hezjod na przykład wyróżnia: neos –
młodość, mesos – środek i geron – starość. Podobnie jest u Pindara
(pais – młodzieniec, aner – mężczyzna, palaios – starzec).
H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2011, s.56.
D. Żołądź-Strzelczyk, Rozumienie dzieciństwa, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starozytność-średniwiecze, pod red. J. Jundziłła, D. Żołądź-Strzelczyk,
Bydgoszcz 2002, s. 9-24.
13 D. Żołądź-Strzelczyk, Rozumienie dzieciństwa, [w:] Dziecko w rodzinie …, s. 11
oraz Ph. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina …, s. 43-58.
11

12
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Według periodyzacji stosowanej w tej epoce okres dzieciństwa kończył się wraz z osiągnięciem przez dziecko siódmego roku
życia14. W opiece nad niemowlętami kładziono szczególny nacisk
na zadania pielęgnacyjne. Ważne było zaangażowanie obojga rodziców w zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, utrzymywanie odpowiedniej higieny oraz dbanie o jego zdrowie15. Rodzice
winni byli otaczać potomstwo opieką i wsparciem. Matczyna uwaga skierowana była na rozwój przywiązania, natomiast ojcowskie
zadania przekładały się na kształtowanie charakteru poprzez skłanianie dzieci do wysiłku16. Dzieci dysponowały swobodą i dowolnością w doborze użytecznych przedmiotów, jak również w wyborze rodzaju aktywności17. Do siódmego roku życia beztroska zabawa uważana była za podstawową formę aktywności dziecka.
Zwracano więc uwagę na rozwój interpersonalny dzieci, dlatego
też pozwalano im na spędzanie czasu z rówieśnikami oraz opiekunami, co było podstawą do tworzenia pozytywnych więzi międzyludzkich. Często w opiekę nad dziećmi włączano dziadków18.
Także Melikles poddany był typowym zabiegom pielęgnacyjnym i edukacyjno-wychowawczym. Jak podaje narrator:
Urodził się w Milecie, w ogromnym portowym mieście daleko w Azji Mniejszej u brzegów jońskich. Tam spędził dzieciństwo,
tam wychowywał się i uczył do lat dwunastu.
Uczył się różnych nauk: czytania i pisania, mówienia, a raczej
śpiewania wierszy, gimnastyki i pływania. Tak jak inni chłopcy
greccy w Milecie. Milet był przecież wówczas przodujący wśród
miast jońskich, a Jończycy – przodującym szczepem wśród Greków. Ojciec Meliklesa, Likaon żeglarz – dzielny żeglarz i rybak zarazem – dbał o to, aby syn jego najstarszy wychowywał się nie gorzej od synów innych, zamożniejszych obywateli. Jednocześnie i
przede wszystkim uczył go innej nauki: brał go z sobą na łódź, na
H. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969, s.21-30.
M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 135-137
16 M. Szczepska-Pustkowska, Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia.
Casus władzy (i demokracji), Kraków 2011, s. 30-40.
17 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne…, s. 135-137
18 Tamże
14
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wyprawy dalekie i uczył znajomości morza. Ta nauka szła najlepiej
i najprędzej. Melikles mając lat dwanaście był już niezłym żeglarzem, znał zwyczaje i kaprysy morza, umiał czytać w zachodach
słońca, w podmuchach wiatru, w szumie fal, w ich blaskach i
ściemnieniach, umiał odgadywać ich groźby i przestrogi19.
Nie dane mu było jednak dokończyć morskiej edukacji. W życiu rodziny nagle zaszła drastyczna zmiana. Narrator relacjonuje:
Gdy Melikles miał lat dwanaście, ojciec jego umarł, a raczej
zginął podczas burzy na morzu. Łódź, duma i ostoja żeglarskiego
życia, zginęła razem z nim. Przyszły ciężkie dni: dużego smutku,
dużej biedy. Stryj Meliklesa, żeglarz i kupiec, zabrał go z sobą w
podróż do Wielkiej Grecji i dalej, do niedawno założonej osady Neapolis, zwanej inaczej Partenopą. Podróż miała trwać pół roku, ale
nowy opiekun, stryj Meliklesa, zwabiony dużymi zarobkami na
Morzu Tyrreńskim, pozostał na stałe w tej kolonii. Tam spędził
chłopiec blisko trzy lata, ciągle prawie w podróżach, na większych i
mniejszych łodziach przewożąc ludzi i towary (…). Tak mijały lata.
W jednej z ryzykownych wypraw do brzegów niedawno założonej
Masalii, hen na północy, łódź ich napadnięta została przez korsarzy. Stryj jego zginął w walce. Melikles widział jego śmierć. Sam
walczył do ostatniego tchu, już schwytany szarpał się jak i gryzł jak
młody wilczek. Ranny i nieprzytomny z bólu dostał się w ręce
wroga. Wówczas zaczęło się piekło20.
W ojczyźnie pozostawił matkę i młodsze rodzeństwo (siostrę i
brata). Po śmierci ojca rozpoczęła się jego tułaczka i przygoda. Marzył jednak, by wrócić do rodziny i najmilszej sercu okolicy, Miletu.
Trzeba zaznaczyć, że model wychowania, który obowiązywał
w starożytnych Atenach, podporządkowany był sprawom państwa. Wewnętrzne bezpieczeństwo wymagało położenia nacisku
na kształtowanie kompetencji społecznych obywateli21. Wychowanie odbywało się według obowiązującego wówczas ideału kaloka-

W. Makowiecki, Przygody Meliklesa..., s. 12.
Tamże, s. 13.
21 H. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969, s.21-30.
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gathii (z grec. kalós – człowiek piękny; agathós – człowiek dobry)22.
Otóż greccy chłopcy mieli być piękni, zdrowi, jak również czyści
moralnie, kulturalni, wysportowani oraz wszechstronnie wykształceni23. Opiekę nad dzieckiem do siódmego roku życia sprawowała
matka24. W czynnościach opiekuńczych pomagały jej niewolnice
oraz niańka, która przejmowała większość obowiązków, gdy matka
kończyła karmienie. Ojciec miał nieograniczoną władzę nad życiem
dziecka, decydował o jego przyjęciu do rodziny bądź odrzuceniu25.
Kiedy chłopiec osiągał wiek siedmiu lat, całkowitą odpowiedzialność za jego wychowanie i edukację przejmował właśnie on26. Z
reguły jednak nie poświęcał mu wiele czasu. Po ukończeniu siódmego roku życia chłopiec trafiał pod skrzydła niewolnika zwanego
pedagogiem. W Atenach był to czas, w którym siedmiolatek zwykle opuszczał dom rodzinny w celu zdobycia odpowiedniego wykształcenia bądź też doświadczenia niezbędnego do wykonywania
pracy27. Dziewczynki najczęściej były wychowywane przez matkę
aż do momentu zamążpójścia28.
Makowiecki nie ujawnia szczegółów tego typu, za to podaje
inne informacje. Otóż m.in. czytamy o uroczystościach ku czci Demeter, w czasie których dziewczęta mogły wystąpić publicznie:
Jedyne to było święto w Grecji, w którym wolno było brać
udział kobietom, święto matki – ziemi – rodzicielki, jedyna uroczystość, w której na równi z mężczyznami wolno im było tańcem, pieśnią i zawodami czcić boginię swoją. (…) Młode dziewczęta, które jak
i wszystkie kobiety w Grecji nie wychodziły nigdy na ulicę same z
odkrytą twarzą – w ten jeden dzień mogły ukazać bez wstydu swoje
Ideał arystokratycznego wychowania w antycznej Grecji, który wiązał się z
cnotą (arete) oraz umiarkowaniem (sophrosyne), które prowadzić miały (powinny) do
bezinteresownego ofiarowania sił na rzecz kraju i społeczeństwa. Człowiek więc
miał odznaczać się harmonią duszy i ciała. Por. Kalokagatia, kalokagathos, [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983, s. 205.
23 H. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969, s.21-30.
24 Tamże, s.21-30.
25 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne: Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 132-134.
26 Tamże, s. 135-137.
27 H. Marrou, Historia wychowania …, s.21-30.
28 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne…, s. 135-137
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oblicze. Uśmiechały się dumnie, idąc, nucąc pieśń półgłosem, pewne
swej urody, swej ważności w tym dniu uroczystym. One – córki Demetry właściwe, one – przyszłe dziedziczki jej losów29.
Jeśli chodzi o stosunek starożytnych do wszelkiego rodzaju
wad występujących u nowo narodzonych dzieci, wykazywali oni
najczęściej brutalną nietolerancję30. Zgodnie z Prawem XII tablic31 z
450 roku p. n. e., noworodki chore, słabe bądź wykazujące anatomiczne wady budowy, uznawano za zbędne w społeczeństwie i
skazywano na śmierć32. Szczególnie mocno pilnowano tego w
Sparcie. Zgodnie z obowiązującym prawem, którego twórcą był
Likurg33, dzieci należały do państwa, a tym samym odpowiedzialne było ono za ich wychowanie. Obowiązek obrony granic powodował, że potrzebni byli obywatele silni i zdrowi, dlatego też dzieci
nie w pełni sprawne skazywane były na śmierć. Chorowite, słabe,
zdeformowane niemowlęta wyrzucano w przepaść na górze Tajget34. Noworodki uznane przez Radę Starszych za zdolne do życia
wychowywane były w chłodnej emocjonalnie atmosferze, z nadrzędnym przesłaniem – ku chwale i na rzecz państwa. Dzieci przyzwyczajane były do znoszenia wszelkiego rodzaju niewygód (np.
przebywanie w ciemności, samotność, głód). Ich płacz i cierpienie
były ignorowane nawet przez matki, które niejednokrotnie wymieniały się własnymi dziećmi z innymi matkami, by uniknąć powstania więzi emocjonalnych. W starożytnej Sparcie ideałem wychowania stawał się obywatel silny, zdrowy, zawsze gotowy do walki, a
przede wszystkim posłuszny władzy35.

W. Makowiecki, Przygody Meliklesa..., s. 50.
H. Kapiszewski, Porzucanie dziecka w prawie antycznym, „Meander” 1956, nr
11, s. 56.
31 M. Kuryłowicz, A.Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 34-35.
32 Tamże,
33 A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 45-50.
34 H. Kapiszewski, jw. s. 56.
35 S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, Kielce1995, s. 21‐22.
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Wyjątkową postacią jest w opowieści Makowieckiego Arkesilaos z Koryntu, wielki mistrz sztuki garncarskiej, malarz i artysta,
który odwiedza w Syrakuzach dom Kaliasa. Podczas wieczornej
biesiady narrator przedstawia go następująco:
Na honorowym jednak miejscu, za środkiem stołu siedział inny mężczyzna, którego postać, potworna i groźna zarazem, uderzała niezwykłością. Ogromna, łysa głowa była niemal wbita w ramiona i sterczący na plecach garb, ręce zbyt długie, o palcach jak
szpony drapieżne, drgały nerwowo, oczy czarne, patrzące spod
krzaczastych brwi, paliły się żarem. Był to przybysz z dalekiej Grecji, Arkesilaos z Koryntu (…)36.
Witold Makowiecki w opowieści starego garncarza przywołuje historię jego życia związaną z traktowaniem dzieci, zwłaszcza
ułomnych:
Jestem Spartaninem, o Syrakuzanie! (…). Tak jest, przyjaciele,
urodziłem się w Sparcie, w samej Sparcie, pochodzę ze znanego
tam, znakomitego rodu. I wychowywałem się w tej Sparcie. Szczęśliwy dzieciak bawiłem się, cieszyłem, igrałem wraz z gronem rówieśników, jak oni zdrów, silny, rumiany i – prosty. Miałem już
przeszło cztery lata, byłem taki jak twój najmłodszy syn, zacny Kaliasie, właśnie taki, kiedy przyszło nieszczęście. Padające drzewo
przygniotło mnie, czy uderzyło konarem. Przynieśli mnie do domu
ledwie żywego (…). Aż powoli, powoli, niezmiernie powoli zacząłem wracać do sił. Do sił, ale nie do zdrowia (…). Na plecach zaczął
się tworzyć garb37.
Dramatyczna opowieść ma swój równie emocjonujący ciąg
dalszy. Otóż, jak opowiada bohater:
Matka moja patrzyła na to z jakimś nieludzkim przestrachem,
który i mnie, malca, przejmował lękiem. Nie pozwalała mi wychodzić z domu, ukrywała przed ludźmi. Byłem dzieckiem, nie wiedziałem o niczym. Nie wiedziałem, że nie mam prawa żyć. Byłem
kaleką. W Sparcie nie wolno żyć kalekom. Takie prawo, o Syrakuzanie, prawo bogom równego Likurga! Tak. Słyszeliście wszyscy o
skale, skąd strącane są niedołężne dzieci, kalecy, ci wszyscy, którzy
36
37

W. Makowiecki, Przygody Meliklesa Greka, Kraków b.r., s. 40-41.
Tamże, s. 41-42.
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mogą być ciężarem dla wielkiego, szczytnego, och, wielbionego
państwa Spartan. To miała być moja droga38.
Arkesilaos kieruje oskarżenie wobec okrucieństwa spartańskiego wychowania. Bohater mówi: „Likurg to zbrodniarz”39. Dodaje też, że matka w tajemnicy przed wszystkimi, pod osłoną nocy,
porzucając męża i pozostałe dzieci uciekła ze Sparty z niepełnosprawnym synem, by uchronić go od śmierci. Ciężko pracowała, by
utrzymać ich oboje. Chłopiec, osiadłszy w Koryncie, jak opowiada,
kiedy miał dziesięć lat, zaczął kształcić się u garncarza, Lysiasa,
który następnie wysłał go do Etrurii, do Wolsków, do Wej, gdzie
uczył się sztuki Etrusków i poznawał ich tajemnice, aż doszedł do
wprawy i sławy znakomitego rzemieślnika. Z ust Arkesilaosa wydostaje się jeszcze jeden charakterystyczny fragment dotyczący
sposobu nabywania dzielności przez młodych Spartan. Mianowicie
poprzez liczne eksklamacje garncarz zadaje pytania:
Spartanie są dzieli, mówicie. Tak! Czy wiecie, przyjaciele, jak
nabywają oni swoją dzielność? Gdy chłopiec ma czternaście, piętnaście lat, musi wejść do lotnych oddziałów, wysyłanych w lasy,
aby wyławiać zbiegłych niewolników. Może ich z łuku zastrzelić
albo mieczem ściąć związanych, jak zechce. Niezręcznie im to idzie
nieraz, cóż, trudno, drobne ręce nie są jeszcze dość silne i sprawne.
Za to każdy dobry cios oklaskiwany jest żywo przez starszych,
przez zebranych licznie rówieśników. Litość. Kto mówi o litości?40.
I dodaje: „Oto Spartanie głoszą, że dlatego niszczą bez litości
kaleki, garbusów jak ja, ponieważ sami bogowie nie mogą na nich
patrzeć bez wstrętu”41. Przekonuje też, że w Sparcie nie można otaczać się pięknymi przedmiotami, bo rozpraszają uwagę, nie można
mieć wspaniałych winnic czy ogrodów, bo przeszkadzają w walecznym skupieniu, nie wolno kontemplować w zagajnikach, przy
posągach czy w świątyniach, ponieważ obowiązuje tylko jeden cel:
zabijać i rządzić. Swoją opowieść kończy słowami: „Jakże mi żal
nieznanych braci moich i ojca mego! Nic, co jest godne człowieka,
Tamże, s. 42.
Tamże, s. 41.
40 Tamże, s. 43-44.
41 Tamże, s. 44.
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nie jest im znane”42. Zadaje kłam spartańskim zasadom podkreślając, że właśnie ma duże zamówienie od delfickich kapłanów świątyni Apollina na sakralne amfory, misy i kruże. Dzieli się spostrzeżeniem: „Przebłagałem go snadź za mój kształt kaleki tymi setkami
kształtów, które wyszły spod palców moich, spodobały mu się moje rysunki, ornamenty, malowidła”43. W jego pojęciu to przede
wszystkim nagroda dla matki za jej oddanie i serce.
Z historii wiadomo, że taki stan rzeczy utrzymywał się do IV
wieku naszej ery. Przełomem stał się zakaz uśmiercania oraz porzucania dzieci wydany w 365 roku naszej ery przez cesarza rzymskiego
Walentyniana I44. Odtąd ojciec był zobowiązany do utrzymania i wychowania potomstwa do momentu osiągnięcia przez nie samodzielności. Ustawa ta uznawana jest za pierwszy akt prawny wydany w
obronie praw dziecka, zapewniający mu prawo do życia45.
Dziecko w teoriach psychologicznych
Współczesna psychologia rozwojowa wyróżnia kilka okresów
ontogenezy dziecka: noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęctwo, wczesne dziecięctwo, tzw. wiek przedszkolny, średnie dziecięctwo (inaczej tzw. wiek szkolny), późne dziecięctwo oraz adolescencję46. Jean Piaget, tworząc teorię rozwoju poznawczego, zwrócił uwagę na, występujące w niezmiennym porządku, cztery etapy
w drodze od narodzin do dojrzałości, które zawierają odmienny
jakościowo sposób rozumowania. W ramach każdego stadium pojawiają się strategie umysłowe, które stanowią coraz bardziej zaawansowany sposób pojmowania otoczenia. Piageta interesowała

Tamże, s. 44.
Tamże, s. 45.
44 J. Delumeau, D. Roche, Historia ojców i ojcostwa, Warszawa 1995, s. 99.
45 Tamże, s. 99.
46 Zob. A. I. Brzezińska, Jak myślimy o rozwoju człowieka?, [w:] Psychologiczne
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, pod red. A. I. Brzezińskiej,
Gdańsk 2005, s. 9; A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 2002, s.7; J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność,
instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2006, s. 193. Por. J. Kozielecki, Koncepcje
psychologiczne człowieka, Warszawa 2000; Psychologia rozwoju człowieka, pod red. J.
Trempały, Warszawa 2011.
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przede wszystkim natura rozwoju, czyli sposób, w jaki umysł noworodka ewoluuje do kondycji psychicznej człowieka dorosłego.
Nacisk położył na aktywny charakter prób zrozumienia otaczającego świata, na ciekawość poznawczą i badawczą ludzi, dzięki której
ludzka wiedza jest konstruowana. Przyjął, że zmiany zachodzą w
poszczególnych przedziałach wiekowych. Zbudował również odpowiedni system pojęć (m.in. asymilacja, akomodacja, powstawanie operacji, egocentryzm itd.47). W pierwszym stadium, tzw. sensoryczno-motorycznym (od urodzenia do końca 2. roku życia),
dzieci wiedzę na temat przedmiotów czerpią z bezpośrednich działań na nich (nie są jeszcze zdolne do reprezentacji umysłowej). Według Piageta od około 2 do 7 roku życia dziecko rozwija myślenie
symboliczne, język i zabawę na niby, dlatego jest to stadium
przedoperacyjne. Od 7 do 11 roku życia trwa stadium operacji
konkretnych, w ramach którego w odniesieniu do konkretnych
przedmiotów i zdarzeń wykształca się zdolność systematycznego
rozumowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Począwszy od 11 roku życia dziecko wchodzi w stadium czwarte,
czyli czas operacji formalnych, kiedy pojawia się zdolność rozumowania abstrakcyjnego i hipotetycznego. Teoria Piageta kładzie
nacisk również na rozwój moralno-społeczny człowieka48.
Fakt ten wyeksponował Lew Wygotski, wedle teorii którego
dziecko jest praktykantem żyjącym wśród innych, co ma niebagatelne znaczenie dla jego wzrastania (teoria społeczno-poznawcza).
Podobnie jak Piagetowska, koncepcja Wygotskiego także ma charakter konstruktywistyczny, to znaczy, że postrzega dziecko nie
jako bierną jednostkę gromadzącą wiedzę, ale jako podmiot aktywnie poznający i interpretujący otaczający świat. Inaczej jednak
Wygotski postrzega rolę dziecka w świecie, dlatego jego teoria
uważana jest za kontekstualną, gdyż traktuje dziecko jako element
kultury społecznej. Badacz rozwój poznawczy uznał za proces spoZob. H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka…, dz. cyt., s. 186-189 oraz s. 213.
A. R. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2008. Zob. także H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004. R. Vasta i in., Psychologia dziecka, Warszawa
1995; J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966; J. Piaget, Narodziny
inteligencji dziecka, Warszawa 1966.
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łeczny złożony z trzech czynników: kulturowego (np. narzędzia
kultury, czyli język, umiejętność uczenia się, środki techniczne jako
środki psychologiczne), interpersonalnego (kultura przekazywana
jest dzieciom poprzez kontakt z jednostką o większej wiedzy, zaś
korzenie wiedzy tkwią w społeczeństwie) oraz indywidualnego
(własny wkład dziecka w proces uczenia się świata). Wygotski
skupił się na strategii rusztowań, czyli modelu współpracy, w ramach której odkrywane są sposoby przekazywania dzieciom wiedzy przez dorosłych.
Autor Psychologii dziecka, Rudolph Schaffer podaje, że „różnica
pomiędzy wynikiem samodzielnym, a uzyskiwanym w efekcie
współpracy nosi nazwę strefy najbliższego rozwoju – jest to obszar, w
którym dzieci mogą najlepiej wykorzystać kierowane do nich instrukcje, i w którym dorośli powinni podejmować wysiłki instruktażowe”49. Bożena Matyjas zaznacza, że czas dzieciństwa najbardziej optymalnie powinno się dzielić na trzy etapy, tj. wiek pokoju
dziecięcego, wiek koziołka oraz wiek szkolny. Pierwszy z wymienionych, czas pokoju dziecka, to czas od 1. do 3. roku życia, w którym dziecko podejmuje przede wszystkim działania sensorycznomotoryczne. Drugi etap (między 3 a 7 rokiem życia), czyli wiek koziołka, to czas, w ramach którego dziecko przejawia głównie zainteresowania subiektywno-konkretne. Wreszcie wiek szkolny, czyli
czas od 7. do 12.-13. roku życia, to okres wyzwań subiektywnospecjalnych50. Matyjas pisze, iż dzieciństwo jest okresem ważnym,
wspomagającym występujące po nim w biografii każdego człowieka okresy, ponieważ młody człowiek „dziedziczy dziedzictwo
swojego dzieciństwa”, dorosły otrzymuje spadek po tym, co przeżył w młodości, a człowiek stary nosi w sobie dziedzictwo całego
swojego życia, które wzięte razem ukazuje mozaikę, którą nazywamy życiem człowieka51.
Meliklesa poznajemy jako nastolatka, człowieka w stadium
operacji formalnych, w życiu którego – w związku z rozlicznymi
wyzwaniami – istotne znaczenie ma sfera najbliższego rozwoju i
H. R. Schaffer, Psychologia dziecka…, dz. cyt., s. 243.
B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008, s. 6 i 35.
51 Tamże, s. 6.
49
50
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strategia rusztowań (stąd tak ważna jest obecność Kaliasa, Nehurabheda i starego żeglarza oraz nowego przyjaciela, Polinika, a także
wszelkie doświadczenia społeczno-kulturowe, np. obchodzenie
świąt, czczenie bóstw, budowa łodzi, znajomość sztuki żeglowania,
walka zbrojna, praca na statku). Ważne znaczenie odgrywa przebywająca w Milecie (Azja Mniejsza) rodzina, za którą tęskni i do
której za wszelką cenę chce wrócić tytułowy bohater, co w końcu
mu się udaje.
Wychowywanie chłopców
Stephen Biddulph podkreśla, że w rozwoju chłopców ważne
znaczenie przypada hormonom. Testosteron pojawia się w ciele
zarodka męskiego już około ósmego tygodnia ciąży; następnie pomiędzy jedenastym a trzynastym rokiem życia wskaźniki testosteronu przewyższają o 800 procent stan z okresu niemowlęctwa i dopiero po czterdziestce poziom testosteronu zaczyna się obniżać52.
Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska tłumaczą, że
[…] odmienna budowa mózgu chłopców i obecność hormonu
męskiego w ich ciele nie są ani słabością, ani ograniczeniem. Pakiet
startowy chłopców w żadnym wypadku nie dyskwalifikuje ich jako
zdolnych uczniów i wartościowych ludzi. To są tylko inne, może
trudniejsze, warunki wyjściowe, które wymagają mądrego zaangażowania ze strony rodziców i nauczycieli, ale zarazem jest to wielki
potencjał, który można znakomicie rozwinąć53.
Rozwój chłopców, niezależnie od epoki i kultury, przebiega w
trzech etapach: od narodzenia do sześciu lat to tzw. czas matki, następnie od szóstego do czternastego roku życia najważniejszą osobą jest ojciec, wreszcie po czternastym roku życia (aż do dorosłości) potrzebny staje się zewnętrzny mentor. Obok autorytetu istotna
jest też określona wspólnota, która powinna dbać o zintegrowany
rozwój młodego człowieka54. Melikles z powieści Makowieckiego

52 S. Biddulph, Testosteron, [w:] tegoż, Wychowywanie chłopców, Poznań 2006, s.
41-56.
53 I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie…, dz. cyt., s. 133-134.
54 S. Biddulph, Trzy etapy wieku chłopięcego, [w:] tegoż, Wychowywanie…, dz.
cyt., s. 11-39.
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tkwił pod opieką rodziców. Zwłaszcza czas spędzony z ojcem był
dla niego bogaty w umiejętności i doświadczenia. Po 16. Roku zycia zyskuje inna osobę znaczącą, tj. kapłana Nehurabeda.
W świetle badań naukowych chłopcy potrzebują czytelnej
struktury oraz jasno określonej hierarchii, ścisłych zasad oraz
sprawiedliwego ich egzekwowania. Ważne są dla nich konkretne
cele i zadania, a także ruch i rywalizacja. Stopniowo uczą się przechodzenia ze świata rzeczy do świata ludzi oraz poznają trudności
wiążące się z przekroczeniem tych granic. Z opowieści Makowieckiego płynie przekonanie, że ojciec chłopca miał tę świadomość i
wychowywał go twardą ręką, czego wymagała miedzy innymi
praca na morzu.
Struktura i hierarchia, czyli kto rządzi i wedle jakich zasad to
istotne wytyczne wychowawcze. W ramach struktury uwzględnia
się grupę, zajmowaną w niej pozycję, stałe zajęcia odbywające się o
jednakowych porach, jak też konkretne obowiązki wraz ze wskazaniem, komu są przypisane. Bowiem „struktura to jest to wszystko, co tworzy ramy naszego umocowania i funkcjonowania w
świecie”55. Za jej wartość uchodzą: stałość i przewidywalność. To
one ułatwiają, zwłaszcza chłopcom, mentalne znalezienie się wśród
codzienności oraz zaplanowane konkretnych działań. Dla chłopców znaczenie ma także poznanie tzw. ośrodka władzy, bowiem
potrzebują informacji, komu należy się podporządkować. Również
Melikles, poddany najpierw woli ojca, a następnie stryja i wreszcie
Kaliasa oraz Nehurabheda, nabiera przekonania, kto rządzi i w jakim zakresie.
Ważne w życiu chłopców staje się egzekwowanie zasad, wedle ściśle ustalonych kryteriów, wśród których nadrzędną rolę odgrywają: jasność, sprawiedliwość, stałość. Klarownie określone cele, zadania, powinności to kolejne ważne kwestie w procesie wychowania. Dziecko nastawione jest na działanie, ale potrzebuje
konkretnych, precyzyjnie sformułowanych komunikatów. Chce
wiedzieć dokładnie, czego się od niego oczekuje. Chłopcy mają na
tym polu wiele do zrobienia. Tym bardziej, że ich natura nastawiona jest na ruch, rywalizację, dlatego długo, ale skutecznie uczą się
55

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie…, dz. cyt., s. 134.
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współpracy. Sprawdzić się tu może także obecność tzw. osoby znaczącej. To umożliwić może płynne przejście „od świata rzeczy do
świata ludzi”56. Siła osobowości skonstruowanego przez Makowieckiego bohatera uwalnia ogromne pokłady energii i woli drzemiące we wrażliwym, młodym człowieku. Postać Meliklesa ma
bogaty katalog cech tzw. bohatera rozwojowego. Chłopca poznajemy, gdy ma już szesnaście lat. Stopniowo odtwarzamy koleje jego
losu i historię rodziny.
Jakość zmian w czasach nowożytnych
W czasach nowożytnych mentalność ludzi uległa zmianie.
Zaczęto dostrzegać dziecko i jego potrzeby rozwojowe. Na przełomie XIX i XX wieku, gdy nastąpił postęp w nauce, zaczęto poświęcać dziecku i dzieciństwu coraz więcej uwagi, badano i sprawdzano, co oddziałuje na osobę niedorosłą (np. psychologia, pedagogika, medycyna). Także rodzice zmienili podejście do swoich podopiecznych. Młodzi ludzie przestali być dla opiekunów tylko narzędziem do powiększania zasobów i zamiast pracować na roli,
rozpoczynali edukację szkolną.
W wieku XX, nazwanym przez Ellen Key ,,stuleciem dziecka”57, wzrosło również zainteresowanie najmłodszymi, ich emocjami i rozwojem fizyczno-duchowym. Grzegorz Leszczyński w
pracy Literatura i książka dziecięca podkreślił, że dzieciństwo to faza
ludzkiego życia, „[…] na której funduje się cała dojrzałość: światopogląd, obszar wrażliwości, zespół cech osobowych, potrzeby psychiczne. Dzieciństwo kształtuje zarówno horyzont oczekiwań, jak i
wzorce osobowe, w konsekwencji doprowadza do pełnienia życiowych ról: ucznia, podlotka, matki, ojca, kochanki, przechodnia,
bywalca salonów...”58.

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010, s. 138.
Zob. A. Szóstak, Miejsce i funkcje toposu dzieciństwa w literaturze współczesnej,
[w:] A. Szóstak, Między mitem a rzeczywistością. Topos dzieciństwa w prozie polskiej
po roku 1989, Zielona Góra 2012, s. 25-32.
58 G. Leszczyński, Literacki topos dziecka i dzieciństwa, [w:] tegoż, Literatura i
książka dziecięca. Słowo - obiegi - konteksty, Warszawa 2003, s. 133.
56
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Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa – jak dowodzi G.
Leszczyński59 – ulegał więc przeobrażeniom. Obserwacja przemian
pozwala wyodrębnić kilka ważnych etapów i obszarów w zakresie
dzieciństwa. W pracy Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku autor wskazuje na najbardziej
znaczące toposy60, w tym: topos szczęśliwego dzieciństwa, topos
ogrodu (Edenu), topos dziecięcej niewinności i bezgrzeszności, topos ojca i matki z klasycznym podziałem ról (w tym obrazie zadaniem matki jest opieka nad dzieckiem, ojciec zaś jest reprezentantem wiedzy i władzy), topos sieroty61, topos odmieńca – artysty.
Jeśli przyjrzeć się bohaterowi skonstruowanemu przez W. Makowieckiego, dojrzeć można, że w rysunku postaci i jej dzieciństwa
obecny jest zarówno model wychowania spartańskiego, jak i greckie naleciałości. Dziecięcy czas bezgrzesznych lat wiąże się z klasycznym podziałem ról matczyno-ojcowskich, zaś topos sieroty
ewokowany jest przez czynniki losowe, zewnętrzne.
Topos dzieciństwa, jak podkreślają m.in. Anna Szóstak62 i Jerzy Cieślikowski, to swoisty model życia ludzkiego63. Zwłaszcza że
systemy przekonań funkcjonują w ludzkich umysłach: stanowią
one struktury pojęciowe i jako takie nie mają bezpośredniego
wpływu na dzieci. Wpływają natomiast na zachowania dorosłych
wobec dzieci. Wpływ przekonań ma zatem charakter pośredni,
gdyż realizuje się poprzez praktyki wychowawcze. To one oddziałują na zachowanie dzieci i tym samym na system przekonań, który
one same wykształcą64.

Zob. G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa…, s. 7-8.
Tamże,..., s. 159-302.
61 Zob. także, M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci XIX wieku, Wrocław 1994.
62 A. Szóstak, Między mitem a rzeczywistością..., s. 9-22.
63 Okres tzw. dzieciństwa niemowlęcego współistnieje z toposem „macierzyństwa”; dzieciństwo może być potraktowanie jako mitu o utraconym raju (powrót
do arkadii) lub też zaprezentowane w tonacji tragicznej (topos sieroty, odmieńca,
dziecka urodzonego w niewoli), można wreszcie rozpatrywać dzieciństwo jako
idyllę lub idyllę zranioną. Por. J. Cieślikowski, Topos dziecka i dzieciństwa (szkic
konspektowy), [w:] Literatura osobna, Warszawa 1985, s. 180-188.
64 H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka.., s. 54.
59
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Powołując się na prace Philipe’a Aries’a i Lloyda de Mause’a
Rudolph Schaffer podkreśla:
Z historycznego punktu widzenia obserwuje się stopniowe
przejście od skupionego na dorosłym do skupionego na dziecku
sposobu zapatrywania się na dzieciństwo. W dawnych czasach
dziecko spostrzegano jako miniaturę dorosłego, nie posiadającą
specyficznych potrzeb ani własnych cech. Niewiele uwagi poświęcano poglądowi, że dziecko zasługuje na ochronę i specjalne traktowanie. Uważano je natomiast za własność dorosłych i jako takie
znacznie częściej było ono przedmiotem niewłaściwego traktowania. Idee, iż dziecko posiada prawa, które muszą być przez dorosłych respektowane są dość nowe i to dlatego obecnie panujące poglądy pod wieloma względami różnią się tak drastycznie od tych,
które funkcjonowały w czasach zamierzchłych65.
Zainteresowanie motywem dzieciństwa w literaturze wysokoartystycznej sięga starożytności. Dzieciństwo66 jako motyw literacki pojawia się zarówno w później ukształtowanej literaturze dla
młodego odbiorcy (zwykle traktuje się je jak okres wyjątkowy), jak
i w utworach adresowanych do czytelnika dorosłego (tu postrzegane bywa jako bardziej złożony problem). Jak zauważa Anna Szóstak, może pełnić wiele funkcji, ,,od czysto dekoratywnych i estetycznych, przez terapeutyczne i kompensacyjne, po filozoficzne i
aksjologiczne”67. Z pewnością funkcje te skupia powieść W. Makowieckiego.
Streszczenie
Na przestrzeni wieków ludzka świadomość przechodziła ewolucję
w sposobie traktowania najmłodszych członków społeczeństwa. Na stosunek do dziecka wpływ miały m.in. stopień rozwoju ekonomicznego,
obraz stosunków społecznych panujących w danym kraju, rodzaj poglądów ideowo – politycznych i filozoficznych. W końcu zaczęto podkreślać,
że dziecko jest częścią środowiska wychowawczego (kręgu osób, rzeczy i
stosunków otaczających człowieka zarówno w życiu indywidualnym, jak
H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka..., s. 56.
Zob. M. Bolińska, Dzieje, koncepcje i przemiany dzieciństwa w zarysie, [w:] Szkice o literaturze XIX i XX w., Kielce 2006, s. 201-226.
67 A. Szóstak, Między mitem a rzeczywistością…, s. 25.
65
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i zbiorowym) oraz rodziny. Rodzina zaś to grupa lub instytucja społeczna, w której poszczególni członkowie są ze sobą połączeni, m.in. więzami
pokrewieństwa, wspólnymi zależnościami, a także stosunkiem społecznym. Już w antyku wskazywano na istotność środowiska i rodziny w
życiu młodego człowieka. Temat wędrówki do domu utożsamianego z
rodziną podjął m.in. Witold Makowiecki w powieści Przygody Meliklesa
Greka (1947). Czas zdarzeń osadził autor w starożytnej Grecji. Meliklesa
poznajemy jako nastolatka, człowieka w stadium operacji formalnych, w
życiu którego – w związku z rozlicznymi wyzwaniami – istotne znaczenie ma tzw. sfera najbliższego rozwoju i strategia rusztowań. Równie
ważna staje się mieszkająca w Milecie rodzina, za którą tęskni i do której
za wszelką cenę chce wrócić tytułowy bohater.
Słowa-klucze: dzieciństwo – rodzina – przygoda – powieść – antyk
– Witold Makowiecki
Summary
Over the centuries, humanity has been constantly changing its ways
of treating the youngest generations. Said attitude towards children
would always be affected by a variety of factors, including: the degree of
economic development, social dynamics in a country in question, prevailing ideologies as well as political and philosophical outlooks. Finally, it
has been concluded that a child constitutes a vital part of its educational
environment (meant as a circle of people, things and relationships defining everybody's life, both in its individual and collective aspects) and of
the family. Thus, a family shall be understood as a group or a social institution in which individual members are connected to one other by their
kinship, interdependence, as well as their social relation. Importance of
the environment and the family in children lives has been well understood since Antiquity.
Travelling back home - reuniting with the family is a theme inspiring
many writers, among others, Witold Makowiecki in his novel entitled Adventures of Grecian Melikles (1947). The story told takes place in ancient Greece.
When we first meet Melikles, he is a teenager in the stage of formal operations. Manifold challenges he faces in his life teach him the importance of,
socalled, proximal development and scaffolding strategy. Protagonist's family living in Miletus, for which the boy longs and to which he yearns to return regardless of the cost, become equally important element of the novel.
Keywords: childhood, family, adventure, novel, antique, Witold
Makowiecki
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Ewa Łaskarzewska

Problem aborcji na łamach polskich dzienników
Wstęp
Niniejszy artykuł jest próbą analizy przekazów medialnych
na łamach polskich dzienników po opublikowaniu Komunikatu
Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka. Komunikat był odczytywany w polskich kościołach w dniu 2 kwietnia
2016 roku.
Aby zobrazować dyskurs medialny o aborcji po publikacji
Komunikatu Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia
człowieka wybrano cztery najpopularniejsze na polskim rynku
dzienniki – „Rzeczpospolitą”, „Dziennik Gazetę Prawną”, „Fakt”
oraz „Super Express”1. Reprezentują one zróżnicowane podejście
do prezentowanej problematyki a także cechuje je wielość wykorzystywanych gatunków dziennikarskich i różnorodność tematyczna. Celowo w tym zestawieniu nie został uwzględniony „Nasz
Dziennik”, gdyż jako jedyny dziennik o profilu katolickim w Polsce
przedstawiał materiały zgodne z nauczaniem Kościoła w tej tematyce. Do grupy badawczej zostały zakwalifikowane wszystkie numery ukazujące się od piątku 1 kwietnia 2016 roku do niedzieli 10
kwietnia 2016 roku. Ostatecznie analizie poddano wszystkie materiały w warstwie słownej, w których pojawiał się temat aborcji –
zarówno jako temat główny publikowanych materiałów, jak też
tylko punkt wyjścia do innych treści.
1. Dyskusja wokół aborcji na łamach „Super Expressu”
Super Express to wydawany w Warszawie od 1991 roku
dziennik o charakterze sensacyjno-rozrywkowym. Ma format ta-

1 M. Kurdupski, „Gazeta Wyborcza” najwięcej straciła w I kwartale 2016, tylko
„Gazeta Polska Codziennie” na plusie,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gazeta-wyborcza-najwiecej-stracila-wi-kwartale-2016-tylko-gazeta-polska-codziennie-na-plusie (dostęp 30.05.2016).
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bloidowy2. Zasłynął publikacjami dotyczącymi afer politycznych i
obyczajowych3.

Autor
Sławomir
bowski
AN

Jastrzę-

Tomasz Walczak
Ryszard Czarnecki
Mateusz Zardzewiały
Mateusz Zardzewiały
Tomasz Walczak
Sławomir
Jastrzębowski
Bartosz Boruciak
Mateusz Zardzewiały
AN
Sławomir
Jastrzębowski
Tomasz Terlikowski
Sławomir
bowski
KS

AKA
Sławomir

Jastrzę-

Jastrzę-

Super Express
Tytuł artykułu i strona
Lepiej zmieniać dusze niż prawo, s. 4.
Zgwałcone kobiety MUSZĄ
rodzić, s. 2.
Moralni dyktatorzy z PiS, s. 4.
Uważajmy na ludzi z gębą pełną frazesów, s. 4.
Totalitarny zakaz aborcji, s. 5.
Kościół serwuje nam islam, s. 5.
Liberalizować nie zaostrzać, s. 5.
A do meczetu też by pani weszła? s. 4.
Kiedy dotyczy to ich rodzin prawicowcy zmieniają zdanie, s. 4.
Nie poświęcać życia matki, s. 4.
PiS wycofuje się z zakazu aborcji,
s. 3.
Nikt nie ma prawa decydować
za kobietę, s. 4.
Powinno się zakazać całkowicie
każdej aborcji, s. 5
Powiedz mi, czym się chwalisz,
a powiem ci, kim jesteś, s. 4.
Nie zakazywać aborcji. Nie karać kobiet. Księża z dala od polityki, s. 2
Kobiety powinny mieć wybór, s. 2.
Nie dla aborcji eugenicznej, s. 4.

Data publikacji
Piątek, 1 kwietnia, nr 76.
Poniedziałek, 4
kwietnia, nr 78.

Wtorek,
5
kwietnia, nr 79.

Środa, 6 kwietnia, nr 80.

Czwartek,
7
kwietnia, nr 81.
Piątek, 8 kwietnia, nr 82.

2 Przez pojęcie tabloidu określa się gazetę codzienną, mająca kolorowe zdjęcia i
sensacyjną treść. Problemowi taboidyzacji mediów został poświęcony numer 3/2010
czasopisma naukowego „Oblicza komunikacji” – Tabloidyzacja języka i kultury.
3
Super Express, https://pl.wikipedia.org/wiki/Super_Express (dostęp
30.05.2016).
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bowski
Rafał Chwedoruk

Ustawa antyaborcyjna to dla
Polaków temat zastępczy, s. 5.

W analizowanym okresie czasu w „Super Expressie” ukazało
się osiemnaście materiałów dotyczących szeroko pojętego tematu
aborcji. Już w pierwszym artykule pojawiło się pewne przekłamanie dotyczące Komunikatu KEP. Redaktor Sławomir Jastrzębowski
w tekście „Lepiej zmieniać dusze niż prawo” stwierdza, że biskupi
„(..) domagają się zaostrzenia, czyli zniesienia trzech wyjątków.
Rozumiem. To szlachetne i zgodne z nauczaniem Kościoła. Biskupi
domagają się karania więzieniem w takich przypadkach. Rozumiem. To logiczna konsekwencja nauki Kościoła”4. Tymczasem w
Komunikacie KEP nie została zawarta taka informacja. Przedstawiciele KEP proszą w nim parlamentarzystów i rządzących, „aby
podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które
zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu”5. Podobnym apelem kończy swój artykuł redaktor Jastrzębowski: „moja rada dla
wszystkich stron, które chcą się teraz zajmować aborcją, jest prosta.
Róbcie wszystko, żeby do nich nie dochodziło. Opiekujcie się kobietami w ciąży, stwórzcie dla nich odpowiednie warunki dla porodu i wychowania także dzieci niepełnosprawnych. Zróbcie
wszystko, naprawdę wszystko, co w waszej mocy”6. Wniosek, że
redaktor potraktował Komunikat KEP z dużą wybiórczością nasuwa się sam.
Wypaczenia podawanych informacji nie uniknęła także pani
Magdalena Środa, która w wywiadzie powiedziała między innymi:
„płód nie jest człowiekiem ani nawet dzieckiem, gdyby był, aborcja
powinna być karana dożywociem. W cywilizowanych krajach
aborcja jest dozwolona do 12. tygodnia, gdy płód nie jest jeszcze
istotą na tyle wykształconą, by odczuwać cierpienie, a na pewno
S. Jastrzębowski, Lepiej zmieniać dusze niż prawo, „Super Express” 76/2016, s. 4.
KEP,
Komunikat
w
sprawie pełnej ochrony
życia człowieka,
http://episkopat.pl/informacje_kep/7250.1,Komunikat_w_sprawie_pelnej_ochr
ony_zycia_czlowieka.html, (dostęp 30.05.2016).
6 S. Jastrzębowski, Lepiej zmieniać dusze niż prawo, „Super Express” 76/2016, s. 4.
4
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nie ma praw”, „katolicyzm zresztą nigdy nie przywiązywał wagi
do kwestii ochrony życia” czy też „nasz katolicyzm ma, zdaje się,
podobne aspiracje, bo walka o "życie nienarodzonych" to dość
młoda praktyka, Kościół w całej swojej historii niespecjalnie zajmował się dziećmi” 7.
Warto także zauważyć, kto był uważany przez dziennikarzy
„Super Expressu” za autorytet, który powinien komentować wydarzenia wokół aborcji. Pojawił się między innymi „były ksiądz Józef
Streżyński, który z miłości zrzucił sutannę”8, Joanna Senyszyn deklarująca się jako ateistka i feministka9, Tomasz Walczak z Partii
Razem10 czy wspomniana Magdalena Środa.
Przywoływany wcześniej motyw karania za aborcję był jednym z częściej wykorzystywanym przez dziennikarzy. Szczególną
cechą charakterystyczną analizowanych materiałów było wprowadzenie atmosfery strachu, że od tej pory „zgwałcone kobiety MUSZĄ rodzić”11, gdyż „prawdopodobnie nawet w przypadku poronienia kobiety będą musiały liczyć się z przesłuchaniem przez prokuratora”12. Drugim aspektem szerzenia atmosfery strachu były
prognozy jak bardzo zmieni się życie Polek po wprowadzeniu zaostrzeń antyaborcyjnych, gdyż „będzie wiele nieszczęść, być może
nawet dzieciobójstw. Cierpienie i bezradność dotkną przede
wszystkim kobiety biedne, te, które nie mają dostępu do edukacji
seksualnej, antykoncepcji, pigułek czy przygranicznych klinik. Hipokryzja i cierpienie - to główne skutki. Zakaz aborcji z pewnością
nie przyczyni się do wzrostu demografii czy wzrostu szacunku do
życia. Może natomiast przyspieszyć laicyzację kraju”13. Takie działania będą możliwe, gdyż w publicznym dyskursie „mówimy (…)
o ustawie, która jeśli wejdzie w życie, pozwoli na legalne torturoM. Zardzewiały, Totalitarny zakaz aborcji, „Super Express” 78/2016, s. 5.
AKA, Kobiety powinny mieć wybór, „Super Express” 82/2016, s. 2.
9 S. Jastrzębowski, Nikt nie ma prawa decydować za kobietę, „Super Express”
80/2016, s. 5.
10 Polska lewicowa partia polityczna. Została założona w maju 2015, a zarejestrowana w lipcu tego samego roku.
11 AN, Zgwałcone kobiety MUSZĄ rodzić, „Super Express” 78/2016, s. 2.
12 Tamże,
13 M. Zardzewiały, Totalitarny zakaz aborcji, „Super Express” 78/2016, s. 5.
7
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wanie i zabijanie kobiet w ciąży. Mówimy o sytuacji, kiedy będą
one zmuszane do donoszenia płodu niezdolnego do samodzielnego
życia lub rodzenia dzieci swoich gwałcicieli. To tortura nie tylko
psychiczna, lecz także fizyczna. To niedopuszczalne okrucieństwo,
na które nie może być zgody”14.
Sam Kościół z kolei przedstawiany był jako narzędzie opresji:
„Kościół po raz kolejny zapisuje czarny rozdział w swojej historii.
Poprzednio znaczna część biskupów popierała targowicę. To jest
skandal, żeby biskupi chcieli zmuszać do tego kobiety. To coś nieprawdopodobnego! Szczególnie obłudne jest twierdzenie o otoczeniu troską kobiet, które nie mogą dokonać aborcji. Rozumiem, że
chodzi o organizowanie uroczystych pogrzebów kobiet, które umrą
w wyniku donoszenia ciąży prowadzącej do śmierci”15.Ponadto
akcentowane były dychotomie między oficjalnym stanowiskiem
Kościoła a jego działaniami na przestrzeni wieków. Jak stwierdza
jeden z dziennikarzy: „nie jest to instytucja pacyfistyczna. Przeciwnie, Kościół sam prowadził wojny i potrafił zabijanie uzasadniać obroną wiary, obroną wolności i niepodległości. Nie potrafi jednak
zrozumieć, że kobieta też ma prawa do obrony swojej wolności i
autonomii”16.
Z drugiej strony wśród analizowanych artykułów pojawiały
się także te z wyważonym podejściem do problemów, próbą spojrzenia na problem aborcji z szerszej perspektywy i zrozumienie dla
stanowiska Kościoła:„nie dziwię się KEP, ponieważ takie jest stanowisko Kościoła, a nie słyszałem, żeby ono kiedykolwiek się
zmieniło”17.Podkreślano, że Kościół zajmuje stanowisko zgodne z
zasadami Ewangelii i prawem moralnym: „stanowisko Kościoła
wobec aborcji jest niezmienne. Można się z nim zgadzać, można się
nie zgadzać, ale zasługuje na szacunek”18.

T. Walczak, Liberalizować nie zaostrzać, „Super Express” 78/2016, s. 5.
M. Zardzewiały, Kościół serwuje nam islam, „Super Express” 78/2016, s. 5.
16 M. Zardzewiały, Totalitarny zakaz aborcji, „Super Express” 78/2016, s. 4.
17 M. Zardzewiały, Nie poświęcać życia matki, „Super Express” 79/2016, s. 5.
18 S. Jastrzębowski, A do meczetu też by pani weszła? „Super Express” 79/2016, s. 4.
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2. Dyskusja wokół aborcji na łamach „Faktu”
„Fakt” to ogólnopolski dziennik wydawany od 2003 w Warszawie. Obecnie to jeden liderów rynku polskiej prasy codziennej19.
Z założenia wydawcy „Fakt” jest „gazetą popularną, szybko wyczerpującą temat, niezależną. W jasny i prosty sposób opisuje wydarzenia i zjawiska społeczne. Przekazuje czytelnikom informacje z
szerokiego spektrum zagadnień: od polityki po wydarzenia kulturalne i sport, w sposób pozbawiony sprawozdawczości, oparty na
nieszablonowych pomysłach”20.
Fakt
Autor

Magdalena
Rubaj
MW
MAR
TON
Marcin
Kokolus

Tytuł artykułu i strona
Szydło za zakazem aborcji?, s.2.
Biskup praski: „Aborcja to absurd”, s. 1.
Tłumy przed sejmem przeciwko
zakazowi aborcji, s. 5.
SLD za referendum w sprawie
aborcji, s. 7.
Prezes nie chce pełnego zakazu
aborcji, s. 2-3.
Ćwierć wieku awantur o usuwanie ciąży, s. 2.
PiS mota się w sprawie aborcji, s. 4.
Dramaty polskich matek, s. 4.
Wykonuje Polkom 1000 aborcji
rocznie, s. 6-7.
Zakaz aborcji coraz bliżej?, s.6.

Data publikacji
Piątek, 1 kwietnia 2016,
nr 76.
Sobota-niedziela,
23kwietnia, nr 77.
Poniedziałek, 4 kwietnia, nr 78.
Wtorek, 5 kwietnia, nr
79.
Środa, 6 kwietnia, nr
80.

Czwartek, 7 kwietnia,
nr 81.
Piątek, 8 kwietnia, nr
82.
Sobota-niedziela,
8-9
kwietnia, nr 83.

Trudno wskazać poszczególne, a zarazem obszerne pola tematyczne w ramach, których problematyka aborcji była pokazywana na łamach „Faktu”. W wyodrębnionym okresie czasu ukazało się w tym dzienniku dziesięć testów związanych z analizowaną
19
Fakt,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fakt_%28gazeta%29
(dostęp
30.05.2016).
20 Fakt, https://www.prenumerata.ruch.com.pl/fakt-gazeta-codzienna (dostęp 30.05.2016).
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problematyką, z czego cztery z nich są właściwie krótkimi notatkami prasowymi. W tej grupie pierwszy materiał prasowy był
krótką informacją o tym, że „premier Beata Szydło popiera inicjatywę ustawy całkowicie zakazującej przerywania ciąży. Zaznaczyła, że jest to jej zdanie a nie całego PiS”21. Kolejny poświęcony został wypowiedzi arcybiskupa Henryka Hosera, który w jednym z
przemówień oświadczył, że „aborcja ustanowiona jako prawo każdej kobiety jest absurdem”22. Trzeci informował o tym, iż lewica
będzie zbierała podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie
aborcji23, natomiast ostatni o rejestracji w sejmie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji”24.
Z pozostałych tekstów czytelnik „Faktu” mógł również się
dowiedzieć, że Jarosław Kaczyński nie chce pełnego zakazu aborcji.
Według dziennikarzy powołujących się na anonimowe źródła prezes Prawa i Sprawiedliwości jest za zmianą przepisów dotyczących
zakazu przerywania ciąży, ale nie w wersji przedstawionej przez
Konferencję Episkopatu Polski. Sytuacje tę skomentowała Barbara
Nowacki, która stwierdziła, że „nieludzki projekt zmiany i tak bardzo restrykcyjne ustawy dotyczące przerywania ciąży, którego
domaga się episkopat, a wspiera premier oraz ultrakonserwatyści,
to tak naprawdę zorganizowanie piekła kobietom”25. W kontekście
działań politycznych ukazany został brak jedności w szeregach PiS,
który to podobno „miota się w sprawie aborcji”26. Politycy partii
rządzącej byli przedstawiani jako ci, którzy ze strachu przed utratą
elektoratu wyborczego boją się radyklanych działań bagatelizują
zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Specyficznym wzmocnieniem
tekstu o podziale w PiS był umieszczony na tej samej stronie artykuł przywołujący „dramaty polskich matek”27 – kobiety, która dokonała aborcji na ciąży z gwałtu, kobiety, która niechętnie zdecydowała się urodzić dziecko zostawić je w szpitalu oraz matki, która
Szydło za zakazem aborcji?, „Fakt” 76/2016, s.2.
Biskup praski: „Aborcja to absurd”, „Fakt” 77/2016, s. 1.
23 SLD za referendum w sprawie aborcji, „Fakt” 79/2016, s.7.
24 Zakaz aborcji coraz bliżej?, „Fakt” 83/2016, s.6.
25 M. Rubaj, Prezes nie chce pełnego zakazu aborcji, „Fakt” 80/2016, s. 2-3.
26 MAR, PiS mota się w sprawie aborcji, , „Fakt” 81/2016, s. 4.
27 TON, Dramaty polskich matek, „Fakt” 81/2016, s. 4.
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nie chcąc dzieci mordowała je po urodzeniu. Te trzy skrajne historie miały zilustrować, co czeka Polki w przypadku zaostrzenia
ustawy antyaborcyjnej.
Jak widać z powyższej analizy dziennikarze „Faktu” nie unikali
propagandy strachu i snucia przed czytelnikami czarnych wizji przyszłości. Według dziennikarzy protestujące przeciwko zakazowi aborcji kobiety jednoczyły się pod znakiem wieszaka, gdyż „wieszaki mają
symbolizować podziemie aborcyjne. Zdaniem przeciwników zakazu
aborcji to właśnie wieszaki będą służyć kobietom do usuwania ciąży,
jeśli zaostrzone przepisy wejdą w życie”28. W podobnym tonie został
utrzymany artykuł opisujący lekarza polskiego pochodzenia pracującego w Niemczech, który stwierdza: „w ubiegłym roku usunąłem
1000 ciąż a liczba wykonywanych zabiegów z roku na rok wzrasta.
Jeżeli PiS wprowadzi ustawę antyaborcyjną Polska cofnie się do czasów średniowiecza”29.
3. Dyskusja wokół aborcji na łamach „Rzeczpospolitej”
„Rzeczpospolita” – ogólnopolski dziennik społecznopolityczny i ekonomiczno-prawny30. Według wydawcy jest „najbardziej opiniotwórczym medium ostatniej dekady. To informacyjno – specjalistyczny dziennik dla ludzi biznesu, prawa, urzędów.
Czytany i doceniany przez kadrę zarządzającą wyższego szczebla i
przedstawicieli administracji. Każdego dnia podaje sprawdzone i
obiektywne wiadomości z kraju i z zagranicy oraz dostarcza kompletnych informacji z zakresu ekonomii i prawa”31.
Autor
Tomasz Krzyżak
Michał Szułdrzyński

Rzeczpospolita
Tytuł artykułu i strona
Czas na nową dyskusję o
aborcji, s. 2.
Trudny sprawdzian dla
wierzących polityków, s.

Data publikacji
Piątek, 1 kwietnia, nr
76.
Wtorek, 5 kwietnia, nr
79.

Tłumy przed sejmem przeciwko zakazowi aborcji, „Fakt” 78/2016, s. 5.
M. Kokolus, Wykonuje Polkom 1000 aborcji rocznie, Fakt” 82/2016, s. 6-7.
30 Rzeczpospolita, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_%28gazeta%29
(dostęp 30.05.2016).
31 Rzeczpospolita, https://www.prenumerata.ruch.com.pl/rzeczpospolita (dostęp 31.05.2016).
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Szymon Ruman
Tomasz Krzyżak
Andrzej Gajcy
Tk

3.
Zakaz aborcji do konstytucji, s. 8.
Polski Kościół mówi słowami Franciszka, s. 8.
Blokada aborcyjnej inicja- Czwartek, 7 kwietnia,
tywy, s. 3.
nr 81.
Aborcja, s. 7.
Piątek, 8 kwietnia, nr
82.

Stosunkowo mało, bo tylko sześć, tekstów ukazało się na łamach „Rzeczpospolitej”. Najważniejszą cechą dyskursu o aborcji
było postrzeganie tego problemu jako tematu ważnego, ale przede
wszystkim wymagającego poważnej dyskusji a nie tylko emocjonalnej przepychanki na mniej lub bardziej racjonalne argumenty.
Według jednego z dziennikarzy „awantura wokół ewentualnego
zaostrzenia przepisów aborcyjnych po raz kolejny udowodniła, że
Polacy nie potrafią ze sobą rozmawiać. Zamiast spokojnego dialogu
i wyważonej dyskusji, w której pojawia się jakaś argumentacja, sięgamy po szable, cepy i okładamy się po głowach”32. Takie działanie
sprawia jedynie, że Polacy dzielą się na dwie krzyczące do siebie a
nie dyskutujące ze sobą frakcje. Niestety jedną z głównych ról, w
tym swoistym podziale polskiego społeczeństwa na dwa skrajne
obozy, odkrywają media, które „operując półprawdami, a czasem
także dopuszczając się manipulacji, powodują polaryzację społeczeństwa”33. Próby budowania płaszczyzny dialogu niestety nie
oznaczają, że „ominie nas emocjonalna dyskusja na ten temat. Zwolennicy liberalizacji przepisów będą mówili o ingerencji w ich wolność, o tym, że kobiety mają prawo same decydować o swoich
brzuchach itp. Pojawią się argumenty, że wzrośnie tzw. turystyka
aborcyjna oraz podziemie aborcyjne. Lider PO Grzegorz Schetyna
już ostrzega, że otwarcie dyskusji na ten temat spowoduje destabilizację w kraju”34. Jak zaznacza Tomasz Krzyżak mimo tych trud32 T. Krzyżak, Polski Kościół mówi słowami Franciszka, , „Rzeczpospolita”
79/2016, s. 8.
33 Tamże
34 T. Krzyżak, Czas na nową dyskusję o aborcji, „Rzeczpospolita” 76/2016, s. 2.
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ności w dialogu „(…) dyskutować trzeba. Delikatność sprawy wymaga rozważenia, czy zakazać aborcji całkowicie, czy też wprowadzić jedynie zakaz aborcji eugenicznej. Politycy muszą rozważyć
kwestię ewentualnej karalności za przerwanie ciąży. Ma rację Paweł Kukiz, że konieczna jest edukacja Polaków i uświadamianie
im, że aborcja jest złem”35.
W podobnie wyważonym tonie wypowiadał się również Michał Szułdrzyński zauważając, że deklarujący się jako wierzący posłowie staną przed dylematem moralnym podczas głosowania w
sprawie obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej
aborcji. Według niego „dylemat katolickiego posła będzie więc
wyglądać tak: czy powinien się kierować słusznymi intencjami, czy
też rozważać długofalowe konsekwencje takiej decyzji. Czy dostosować na jakiś czas ustawodawstwo do nauczania Kościoła, czy też
myśleć o tym, jak długofalowo ograniczyć liczbę aborcji poprzez
utrzymanie obecnego kompromisu. To nie będzie łatwe”36. Dziennikarz przypomniał także słowa Jana Pawła II zawarte w Encyklice
„Evangelium Vitae”, które mogą być symbolicznym przewodnikiem dla posłów na drodze czekających ich wyborów: „jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, którego osobisty absolutny
sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim,
postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na
płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. Tak postępując bowiem, nie współdziała się w sposób niedozwolony w uchwalaniu
niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje się słuszną i godziwą próbę ograniczenia jego szkodliwych aspektów”37.
Z drugiej strony analizując medialny dyskurs o aborcji na łamach „Rzeczpospolitej” można było zauważyć wyraźne rozdzielaTamże.
M. Szułdrzyński, Trudny sprawdzian dla wierzących polityków, „Rzeczpospolita” 79/2016, s. 3.
37 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel _ii/encykliki
/evangelium _1.html (dostęp 31.05.2016).
35
36
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nie trzech przestrzeni, które w innych mediach zostały skumulowane: działalności PiS, ogłoszenia Komunikatu KEP a także powołania Inicjatywy Obywatelskiej „Stop aborcji”. Podkreślano, że zarówno antyaborcyjna kampania informacyjna jak i zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie
życia ma charakter oddolny38. Co więcej „nad projektem nikt nie
pracuje, bo trzeba pod nim zebrać co najmniej 100tys. podpisów. A
to zajmie minimum trzy miesiące. Jeśli ustawa pojawi się w Sejmie,
będzie jesień”39. Jak zaznaczył Tomasz Krzyżak, „trzeba (…) zauważyć, że żaden z posłów PiS nie przyłożył do tego projektu ręki.
A partia Jarosława Kaczyńskiego wcale nie pali się do zajęcia tym
tematem, bo wie, że jest to nieopłacalne politycznie”40. Padło nawet
bardziej radykalne stwierdzenie, że „PiS chce odwlec w czasie prace nad obywatelskim projektem zakazującym aborcji. Organizacje
pro-life nie zamierzają ustąpić”41.
Dziennikarze w swoich materiałach zaznaczali także potrzebę dużej dozy racjonalizmu i konieczność osadzenia projektu
zmiany ustawy antyaborcyjnej, jak i samej dyskusji wokół tego tematu, w bardzo konkretnych ramach czy to działań społecznych
czy zmian ustawodawczych. Szymon Rauman podkreślił, że „powodzenie projektu zmiany konstytucji w tak ważnej sferze jak
ochrona godności człowieka od jego poczęcia, chociaż z pewnością
trudne, może otworzyć drogę do budowania szerszego konsensusu
dla potrzebnych w naszej ustawie zasadniczej zmian. Jeżeli będzie
możliwe porozumienie w sprawie uniwersalnej zasady ochrony
życia ludzkiego, to wydaje się to dobrym wstępem do prac nad
regulacjami dotyczącymi choćby suwerenności Rzeczypospolitej, jej
relacji z Unią Europejską i innych ważnych kwestii ustrojowych.
Warto podjąć to wyzwanie”42.

tk, Aborcja, „Rzeczpospolita” 82/2016, s. 7.
T. Krzyżak, Polski Kościół mówi słowami Franciszka, , „Rzeczpospolita”
79/2016, s. 8.
40 Tamże
41 A. Gajcy, Blokada aborcyjnej inicjatywy, „Rzeczpospolita” 79/2016, s. 3; T.
Krzyżak, Polski Kościół mówi słowami Franciszka, , „Rzeczpospolita” 79/2016, s. 8.
42 S. Rauman, Zakaz aborcji do konstytucji, „Rzeczpospolita” 79/2016, s. 8.
38
39
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4. Dyskusja wokół aborcji na łamach „Dziennika Gazeta
Prawna”
Dziennik Gazeta Prawna to ogólnopolski dziennik ukazujący się od września 2009 roku. Powstał z połączenia dwóch czasopism krajowych: „Gazety Prawnej” i „Dziennika”. Gazeta nie ma
wydania sobotnio-niedzielnego, ukazuje się pięć razy w tygodniu,
od poniedziałku do piątku43.
Dziennik Gazeta Prawna
Tytuł artykułu i strona
Hospicjum dla dzieci bez nadziei, s. 14-15.
Klara
Klinger, Aborcja? Poproszę o inne pyGrzegorz Osiecki tanie, s. 4.
Klara Klinger
Dziecko ze św. Rodziny nie
płakało, s. 2-4.
Andrzej Krajew- (Anty) koncepcja aborcyjna, s.
ski
31-32.
Autor
Klara Klinger

Data publikacji
Poniedziałek,
4
kwietnia, nr 64.
Środa, 6 kwietnia, nr
66.
Piątek-niedziela, 8-10
kwietnia, nr 68.

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazały się tylko
cztery artykuły związane z tematyką aborcji w dodatku nie były to
teksty bezpośrednio związane z Komunikatem KEP. W związku z
małą próbą badawczą a zarazem dużą jej różnorodnością tematyczną nie było możliwe stworzenie ram kategorialnych do publikowanych treści, dlatego też przeanalizowano poszczególne teksty.
Pierwszy tekst poświęcony został działalności hospicjów prenatalnych i w sposób merytoryczny przedstawiał ich funkcjonowanie i ofiarowaną pomoc. Takie placówki mają być jednym z wariantów wyboru dla rodziców dzieci, u których zdiagnozowano wady
rozwojowe. Autorka przypomina w nim, że „część rodziców nawet
po wykryciu śmiertelnej wady w ciąży decyduje się jej nie przerywać. Pomóc mają im hospicja prenatalne będące alternatywą dla
aborcji. Kłopot polega na tym, że wiele osób o tym nie wie. Świadczenie nie jest refundowane przez NFZ, a lekarze często też nie informują o takich możliwościach, choć oferowana pomoc jest bezDziennik Gazeta Prawna,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Gazeta_Prawna (dostęp 30.05.2016).
43
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płatna”44. Z drugiej strony widać w opublikowany materiale wyraźną tezę, że po zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej w Polsce potrzebne będzie więcej hospicjów prenatalnych, w których kończą
dzieci z poważnymi wadami rozwojowymi i że Polska nie jest gotowa na takie działania.
Treść kolejnego artykułu przede wszystkim jest zestawieniem
wypowiedzi posłanek PiS na temat podejścia do aborcji i projektu
nowej ustawy. Szczególnie wyakcentowany został problem karania
kobiet za ewentualną aborcję czy nawet samoistne poronienie. Posłanki podkreślają, że projekt nie ma jeszcze konkretnego kształtu,
zatem nie powinno prowadzić się emocjonalnych dyskusji, które
tylko antagonizują poszczególne środowiska. Autorka tekstu zaznacza również polityczne aspekty sporu wokół projektu zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej: „debata o ochronie życia nie jest dziś na
rękę PiS. Zaostrza spór i oddala od partii centrowych wyborców”.
W zupełnie innym tonie jest natomiast utrzymana opinia Krzysztofa Piotra Pawłowskiego, który w ironiczny sposób przedstawia jakie działania musi podjąć państwo, by wprowadzić w czyn kolejne
działania antyaborcyjne. Czytamy w nim między innymi: „(…) stałe dyżury policjantów jak pod Sejmem czy ambasadami, przed
każdym gabinetem ginekologicznym trudno opłacić. Ale dyżurujących wolontariuszy czy wolontariuszki obok fotelu ginekologicznego można wyobrazić sobie już bez problemu”45.
Trzeci analizowany materiał jest rozmową dziennikarki z
prof. Ewą Helwich. Jest ona krajowym konsultantem w dziedzinie
neonatologii, kontrolowała szpital Świętej Rodziny po doniesieniach medialnych, że dokonano tam nieudanej aborcji, a lekarze nie
podjęli prób ratowania dziecka, które zabieg przeżyło46. Cały tekst
skoncentrowany jest wokół tematu terminacji ciąży i różnych
aspektów z tym związanych. Wydarzenia w szpitalu św. Rodziny
K. Klinger, Hospicjum dla dzieci bez nadziei, „Dziennik Gazeta Prawna”
64/2016, s. 14-15.
45 K. Klinger, G. Osiecki, Aborcja? Poproszę o inne pytanie, „Dziennik Gazeta
Prawna” 66/2016, s. 4.
46 Apa, Prof. Ewa Helwich: Dziecko ze Szpitala św. Rodziny nie płakało, miało niewykształcone płuca, http://wyborcza.pl/1,75398,19885614,prof-ewa-helwichdziecko-ze-szpitala-sw-rodziny-nie-plakalo.html (dostęp 31.05.2016).
44
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są tylko pretekstem do odpowiedzi na szeroki zakres pytań związanych z prezentowanym tematem, zaś w szpitalu „(...) nie doszło
do żadnego przekroczenia uprawnień. Lekarze postępowali zgodnie ze standardami. A do terminacji ciąży doszło z powodu poważnych uszkodzeń dziecka”47.
Ostatni tekst związany z tematem aborcji opublikowany na
łamach „Dziennika Gazety Prawnej” rozpoczyna mocny aspekt
polityczny, bo oto „partia rządząca strzeliła więc sobie w stopę,
popierając pomysł wysunięty przez grupę radykałów. Może to samookaleczanie polityczne nie jest tak efektowne jak zaopiekowanie
się końmi w Janowie, ale długoterminowo niesie ze sobą boleśniejsze konsekwencje. Cokolwiek bowiem zrobi PiS, tylko na tym straci”48. Dalsza część testu poświęcona jest rysowi historycznemu podejścia do aborcji na ziemiach polskich.
Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań pokazują bardzo różnorodny
obraz prezentowania tematyki związanej z dyskusją aborcyjną po
wystosowaniu Komunikatu KEP w sprawie pełnej ochrony życia.
Publikowane na łamach wybranych do analizy dzienników materiały są zgodne z liniami programowymi pism, o deklarowanym
podejściu świadczą także chociażby zapraszane do komentowania
wydarzeń osoby życia publicznego. Dziennikarze w tekstach nie
kryją swoich preferencji politycznych i aksjologicznych. Publikowane teksty są bardzo niejednorodne zarówno w warstwie tematycznej jak i gatunkowej - tylko w „Rzeczpospolitej” i „Super
Expressie” da się wyróżnić poszczególne obszary, na jakich skupiali się dziennikarze opisując społeczno-polityczne wydarzenia z
pierwszych dni kwietnia.
Co zastanawiające bardzo mało w przeanalizowanych tekstach było odniesień do protestów, które według innych mediów
przetoczyły się przez Polskę po opublikowaniu komunikatu KEP.
47 K. Klinger, Dziecko ze św. Rodziny nie płakało, „Dziennik Gazeta Prawna”
68/2016, s. 2-4.
48 A Krajewski, (Anty) koncepcja aborcyjna, , „Dziennik Gazeta Prawna”
68/2016, s. 31-32.
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W telewizji czy Internecie były one wręcz promowane i gruntownie
komentowane. Na podkreślaniu tego obszaru skupił się jedynie
„Super Express”, w którym jednak można było także znaleźć teksty
bardzo krytycznie opisujące zachowania protestujących przeciwko
działaniom antyaborcyjnym kobiet. Z drugiej strony w publikowanych materiałach nie uniknięto propagandy strachu przed zamianą
Polski w „katolicki ciemnogród”, w którym kobiety zostaną obarczone całkowitym zakazem aborcji.
Zastanawiające jest łączenie trzech przestrzeni, które zostały
skumulowane: działalności PiS, ogłoszenia Komunikatu KEP a także powołania Inicjatywy Obywatelskiej „Stop aborcji”. Te trzy środowiska działające niezależnie od siebie zostały medialnie zmiksowane w jedną całość połączoną ze sobą siecią zależności. Tworzy
to nieprawdziwy obraz zależności na linii państwo-Kościół i uwikłania tego ostatniego w działania natury politycznej.
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą analizy przekazów medialnych na łamach polskich dzienników po opublikowaniu Komunikatu Prezydium
KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka. Komunikat był odczytywany w polskich kościołach w dniu 2 kwietnia 2016 roku. Aby zobrazować dyskurs medialny o aborcji wybrano cztery najpopularniejsze na
polskim rynku dzienniki – „Rzeczpospolitą”, „Dziennik Gazetę Prawną”,
„Fakt” oraz „Super Express”. Do grupy badawczej zostały zakwalifikowane wszystkie numery ukazujące się od piątku 1 kwietnia 2016 roku do
niedzieli 10 kwietnia 2016 roku. Ostatecznie analizie poddano wszystkie
materiały w warstwie słownej, w których pojawiał się temat aborcji.
Słowa kluczowe: aborcja, dyskurs medialny, Kościół, dzienniki,
prasa
Summary
This article is an attempt to analyze media messages on the pages of
Polish newspapers after the publication of the Communication Bureau of
KEP on the full protection of human life. The message was read in Polish
churches on 2 April 2016.To illustrate the media discourse on abortion
selected four most popular on the Polish market newspapers – “Rzeczpospolita”, “Dziennik Gazeta Prawna”, “Fakt” and “Super Express”.. For
the research group were classified all the numbers appearing on Friday,
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April 1, 2016 until Sunday, April 10, 2016 year. Finally analyzed all the
material in the layer verbal, which appeared on abortion.
Keywords: Abortion, media discourse, the Church, journals, newspapers
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Agnieszka Orzeszko

Prawo osób niepełnosprawnych do ochrony socjalnej
Wstęp
Niepełnosprawność jest ważnym i złożonym problemem społecznym, który bywa różnie odbierany i oceniany przez pełnosprawnych obywateli, grupy i klasy społeczne, a krótko mówiąc
ogół społeczeństwa. Sposób postrzegania przez tzw. ,,zdrowych
obywateli’’ zagadnień związanych z niepełnosprawnością jest wynikiem jego cywilizacyjnego, gospodarczego i kulturowego stopnia
rozwoju. Im ten stopień rozwoju uznamy za wyższy, tym sposób
podejścia do osób niepełnosprawnych okaże się bardziej otwarty.
Jednak stopień rozwoju okazuje się różny w różnych obszarach
geograficznych, to sposób widzenia niepełnosprawności jest także
odmienny. Dlatego też sytuacja osób niepełnosprawnych będzie nie
tylko wskaźnikiem dojrzałości społeczeństw, ale również stanie się
czynnikiem, który tę dojrzałość i wrażliwość może umacniać1.
Zachodzące cały czas przemiany społeczne i gospodarcze,
które prowadzą do polepszenia codziennego bytu ludzi niepełnosprawnych, przynoszą społecznie wymierne efekty, pomimo, że ich
wprowadzenie może czasami być dość kosztowne. Okazuje się
wówczas, iż działania podejmowane z myślą o osobach niepełnosprawnych są i pozostaną wartością, którą przełożyć można nie
tylko na konkretne, czasami jakże wymierne korzyści, odnoszone
przez ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności, lecz także służy
udoskonalaniu zapatrywań społecznych i prospołecznych ogółu
społeczeństwa. Takie przemiany służą ogólnej akceptacji korzystnych skutków bardzo mądrze prowadzonej, otwartej strategii wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością. Okazuje się wtedy, iż
jest to bardzo znaczący aspekt sprawy, gdyż im pełniejsza akcepta-

S. Woronowicz, Niepełnosprawność – wybrane zagadnienia, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2014, s. 3.
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cja działań podejmowanych z myślą o niepełnosprawnych członkach społeczeństwa, to tym większa będzie ich skuteczność2.
1. Pomoc socjalna
Szeroko pojęta pomoc społeczna jest działem zabezpieczenia
społecznego, które dopełnienia sieć bezpieczeństwa socjalnego w
sytuacji wystąpienia ubóstwa oraz towarzyszących mu trudnych
problemów życiowych bardzo często dotykających ludzi niepełnosprawnych, których nie można było, albo nie udaje się rozwiązać
ani indywidualnie, ani społecznie, ani w ramach głównych instytucji czy programów polityki społecznej państwa. Wspólnym elementem jest tu adresat pomocy społecznej - osoba uboga lub niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy od innych3.
Tradycja europejska charakteryzuje się rozwiniętym systemem ubezpieczeń społecznych, w którym też prowadzi się politykę
rodzinną oraz mieszkaniową, z własnymi celami i instrumentami, a
system edukacji w swoich działaniach ma wpisane funkcje socjalne,
a pomoc społeczna jako uzupełniający element systemu zabezpieczenia społecznego pełni funkcje rezydualne. W takiej rzeczywistości istnieje sieć bezpieczeństwa socjalnego, co oznacza, że dotknięci
(np. niepełnosprawni i ich rodziny) potrzebą korzystania z pomocy
socjalnej lub innymi kłopotami zawsze znajdą pomoc, która ich
wesprze i nie pozwoli zepchnąć na margines życia. Pomoc socjalna
to system świadczeń adresowanych do ludności, tak ubogiej i wyłączonej ze świadczeń ubezpieczeniowych, jak również osób niepełnosprawnych4.
Większe znaczenie pomocy socjalnej w systemie instytucji polityki społecznej prowadzi zwykle do określenia minimalnego
świadczenia gwarantowanego, które ogranicza występowanie ubóstwa wśród obywateli. Różnice określania oraz finansowania podstawowego poziomu świadczeń są znaczne. W niektórych krajach

Ibidem, s. 3.
S. Golinowska, System pomocy społecznej. Główne problemy zmian i reform, [w:]
E. Leś (red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, ASPRA – JR, Warszawa 2002/2003, s. 19.
4 Tamże, s. 19-20.
2
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jest to bardziej kategoria uniwersalna, w innych adresowana bardziej indywidualnie i celowo, czyli związana z zaspokojeniem jednoznacznie określonych potrzeb. W jednych jest finansowana całkowicie z podatków ogólnych, w innych z podatków celowych, a
nawet z udziałem składek5.
W nowym podejściu, które wprowadziła Ustawa o pomocy społecznej z 1990 roku6, pomoc społeczna w Polsce jest instytucją zdecydowanie bardziej samorządową i lokalną, zbliżoną do analogicznych instytucji zachodnioeuropejskich, gdzie świadczenia przewidziane są także dla tych osób ubogich, których trudna sytuacja życiowa ma związek nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale także,
a nawet bardziej z bezrobociem i dysfunkcjami rodziny7.
2. Ochrona socjalna w świetle Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych
Niezwykle istotnym wsparciem we wspomnianych powyżej
przemianach okazuje się Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 roku, a ratyfikowana w
dniu 6 września 2012 roku przez Rzeczpospolitą Polską. Celem
Konwencji jest popieranie, ochrona oraz zapewnienie pełnego i
równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na równi
ze wszystkimi innymi obywatelami8.
Artykuł 28 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje państwa-strony, które ją ratyfikowały do uznania prawa
ludzi niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich
samych oraz ich rodzin. Włącza się w to odpowiednie wyżywienie,
odzież i mieszkanie, a także prawo do stałego polepszania warunków życia. Ponadto Konwencja mówi, iż należy podjąć odpowiednie

Ibidem, s. 21.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990, [w:] Dz. U. 1998, nr 64,
poz. 414 z późn. zm.
7 S. Golinowska, System pomocy społecznej...,op. cit., s. 22.
8 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – www.glogow.psouu.org.pl,
dostęp z dnia 03.02.2016 r.
5
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kroki dla zagwarantowania i popierania realizacji tych praw bez
dyskryminacji osób ze względu na niepełnosprawność9.
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że państwa-strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
ochrony socjalnej i do korzystania z tego prawa bez dyskryminacji
ze względu na niepełnosprawność, a także zaleca podjęcie odpowiednich kroków w celu zagwarantowania i popierania realizacji
tego prawa, poprzez włączenie w to odpowiednich środków, aby:
• zapewnić wszystkim osobom niepełnosprawnym jednakowy
dostęp do usług w zakresie dostarczania czystej wody oraz do odpowiednich usług, urządzeń i innego rodzaju pomocy w zaspokajaniu
potrzeb związanych z niepełnosprawnością, po przystępnych cenach;
• zapewnić osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom oraz niepełnosprawnym
osobom w starszym wieku, dostęp do ochrony socjalnej i programów ograniczania ubóstwa;
• zapewnić osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, żyjącym w ubóstwie, dostęp do pomocy państwa w pokrywaniu wydatków związanych z niepełnosprawnością, w tym wydatków na
odpowiednie szkolenia, poradnictwo, pomoc finansową i tymczasową opiekę dającą wytchnienie stałym opiekunom;
• zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do programów
mieszkań komunalnych;
• zapewnić osobom niepełnosprawnym jednakowy dostęp do
ubezpieczenia i świadczeń emerytalnych10.
3. Formy udzielania pomocy socjalnej
Szeroki zakres uprawnień w zakresie poziomu życia, jaki
przysługuje osobom niepełnosprawnym znajduje swoje gwarancje
np. w dostępie do ochrony socjalnej i programów ograniczania
ubóstwa. Żyjącym w ubóstwie osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom państwo powinno pomóc w pokryciu wydatków zwią9 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Materiały informacyjne Sejmu–
www.sejm.gov.pl, dostęp z dnia 03.02.2016 r.
10 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – www.psouu.org.pl, dostęp z
dnia 03.02.2016 r.
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zanych z niepełnosprawnością (tj. szkolenia, poradnictwo, pomoc
finansowa, tymczasowa opieka i inne formy pomocy). Ważne znaczenie posiada tu deklaracja zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do programu mieszkań komunalnych11.
Natomiast świadczenia rzeczowe w formie posiłków, produktów żywnościowych i odzieży udzielane są w ramach szerokiego
systemu pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje
bowiem, iż osoba albo rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i
niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona12.
Zapewnienie schronienia przybiera formę przyznania tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach,
domach dla bezdomnych i innych miejscach specjalnie do tego
przeznaczonych. Przyznanie niezbędnego ubioru następuje poprzez zaopatrzenie niepełnosprawnej osoby potrzebującej w bieliznę, odzież i obuwie odpowiednią do jej rozmiarów i oraz pory
roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego
posiłku dziennie przysługuje natomiast osobie niepełnosprawnej,
która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić13.
Ponadto, zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej
mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy
społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie,
która ze względu na swoją bardzo trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę wymaga wsparcia, aby w miarę
godnie funkcjonować w codziennym życiu, choć nie wymaga usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym14.
Zadanie to gmina może zrealizować dzięki wykorzystaniu finansowego wsparcia z budżetu państwa na podstawie Ustawy o finan11

Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 28.
12 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990, [w:] Dz. U. 1998, nr 64,
poz. 414 z późn. zm.
13 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna – www.mpips.gov.pl, dostęp z
dnia 23.02.2016 r.
14 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990, [w:] Dz. U. 1998, nr 64,
poz. 414 z późn. zm.
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sowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.15.
Kolejnym aktem prawnym wspierającym osoby niepełnosprawne jest Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która stanowi, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina powinna
zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także musi zaspokoić
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ustawa jednak nie przewiduje okoliczności, gdzie niepełnosprawność ma jakikolwiek wpływ na możliwość zawarcia umowy
o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego16.
Osoby niepełnosprawne mają dostęp do tego typu lokali, w tym do
lokali socjalnych na takich samych zasadach jak inne osoby.
4. Instytucje świadczące pomoc
Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i
to w różnych aspektach życia. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom równych szans w życiu zawodowym i społecznym. Dlatego wyartykułowana w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych zasada niedyskryminacji oraz prawo do samodzielnego i
aktywnego życia osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna
utrudnia lub uniemożliwia naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, ma nie tylko aspekt społeczny, ale przede wszystkim ma niwelować rzeczywiste bariery, jakie w codziennym życiu napotykają
osoby niepełnosprawne17. Niepełnosprawność jest zatem tytułem
do korzystania z licznych ulg i preferencji, a ochrona w tym zakre15

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, [w:] Dz. U.
2006, nr 251, poz. 1844 z późn. zm.
16 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Dz. U. 2001, nr 71, poz. 733 z
późn. zm.
17 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 sierpnia 1997 roku – Karta Praw
Osób Niepełnosprawnych, [w:] Monitor Polski z dnia 13.08.1997 r., nr 50, poz. 475.
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sie znalazła swój wyraz zarówno w przepisach prawnych dotyczących tej grupy osób, jak i w licznych regulacjach z innych dziedzin
prawa, takich choćby jak prawo pracy, prawo podatkowe czy prawo budowlane18.
Niezależnie od wieku osoby z niepełnosprawnościami ze
względu na mniej lub bardziej ograniczoną sprawność organizmu
mają większe potrzeby podstawowe związane m.in. z rehabilitacją lub
z koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki. Z kolei osoby z
niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym mają mniejsze możliwości finansowania zaspokojenia tych i innych potrzeb podstawowych poprzez dochody z własnej pracy. Te dwa fakty decydują o
zwiększonym ryzyku ubóstwa wieloosobowych gospodarstw domowych, w których znajdują się takie osoby lub też jednoosobowych
gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami19.
Bardzo istotne znaczenie we wspieraniu działań związanych z
rehabilitacją i aktywizacją zawodową, leczeniem i społeczną aktywnością niepełnosprawnych oraz otoczeniem ich pomocą socjalną (co wynika również z ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych) ma działalność prowadzona przez
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON). Oczywiście, obecnie zakres przedmiotowy i podmiotowy
jego działalności jest bardzo szeroki20.
Wspomniany tu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stanowi znaczną część systemu otoczenia przez państwo pomocą socjalną ludzi niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im udziału we wszechstronnej rehabilitacji.
Do przychodów PFRON-u zalicza się głównie środki finansowe pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat
tych dokonują właściciele przedsiębiorstw, którzy w swoich zakładach zatrudniają przynajmniej 25 pracowników świadczących praPodstawowe uprawnienia i ulgi – www.idn.org.pl, dostęp z dnia 10.02.2016 r.
A. Błaszczak, K. Kurowski, A. Mazurczak, A. Mikołajczyk, K. Miksa, D.
Krzysztoń, Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwncji o Prawach
Osób Niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Prawa Obywatelskich 2012-2014,
Biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich, Warszawa 2015, s. 95.
20 J. Sowa, F. Wojciechowski, Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Fosze, Rzeszów 2001, s. 362.
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cę w pełnym wymiarze czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ich firmie jest mniejszy niż 6%. Z wpłat tych
zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia ludzi
niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Należy zwrócić uwagę
na to, iż wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych
jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są
też pracodawcy prowadzący firmy będące w likwidacji lub te których upadłość właśnie ogłoszono. Do wpłat na Fundusz zobowiązane są również zakłady pracy chronionej, jest to stawka w wysokości stanowiącej 10% środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych określonych w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,21. Zobowiązanie do
wpłat na PFRON nie dotyczy placówek dyplomatycznych, przedstawicielstw i misji dyplomatycznych. Pozostałe przychody Funduszu stanowią dotacje z budżetu państwa lub inne dotacje albo subwencje, spadki, zapisy i darowizny oraz dobrowolne wpłaty, dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych i odsetek od zakupionych obligacji emitowanych
lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP oraz lokat terminowych, otrzymane dywidendy; dochody z działalności gospodarczej itp.
Finansowe zasoby PFRON-u przeznacza się na:
• utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc
pracy osób niepełnosprawnych;
• dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, a także
samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
• programy celowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
• utworzenie i funkcjonowanie jednostek poradnictwa zawodowego;
• wsparcie finansowe turnusów rehabilitacyjnych, sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

21

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, [W:] Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776.
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• dofinansowanie w całości lub części kosztów organizowania
i działalności warsztatów terapii zajęciowej;
•dotację dla firm podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego
albo usługi w tym w zakresie, na uruchomienie takiej produkcji lub
usług;
• sfinansowanie w całości lub częściowe badań, ekspertyz i
analiz, opracowywania projektów norm, a także wydawnictw i
konkursów dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej;
• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
• obsługa finansowa budowy, rozbudowy i modernizacji
obiektów służących rehabilitacji;
• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych22.
Przy realizacji postawionych przed Funduszem celów,
PFRON stara się bardzo ściśle współpracować z samorządami, tak
wojewódzkimi jak i powiatowymi. Samorząd wojewódzki zobowiązany jest do: „sporządzania bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz
opracowywanie strategii rozwoju, organizowania kształcenia oraz
szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Natomiast wojewoda winien oceniać stan i efektywność pomocy społecznej, ustalać sposób realizowania zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nadzorować przestrzegania wymaganego standardu usług świadczonych
przez jednostki pomocy społecznej”23.
Zadania postawione przed samorządami powiatowymi,
wchodzące w zakres pomocy społecznej realizowane są poprzez
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Do zadań leżących w
gestii PCPR należą np.:
• rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
22 E. Rutkowska, System wsparcia socjalnego osób upośledzonych umysłowo –
www.tezchcemybyc.com.pl, dostęp z dnia 23.02.2016 r.
23 M. Chmaj, Leksykon samorządu terytorialnego, Graf-Punkt, Warszawa 1999, s.
62-63.
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• podejmowanie działań ukierunkowanych na ograniczenie
skutków niepełnosprawności i likwidację barier utrudniających
osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
• opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji
z prowadzonej działalności24.
Kolejną jednostką samorządu terytorialnego mającą roztaczać
opiekę socjalną nad osobami niepełnosprawnymi są Powiatowe
Urzędy Pracy (PUP). Do zadań tych instytucji należy głównie:
• opracowywanie powiatowych programów pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
• pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
• doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie
działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez osoby
niepełnosprawne.
Instytucją sprawującą opiekę socjalną nad niepełnosprawnymi jest przede wszystkim Gmina. Odpowiada ona za wiele usług
świadczonych osobom niepełnosprawnym. W jej kompetencjach
znajduje się np.. funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej,
prowadzenia lokalnych domów pomocy społecznej, współpraca z
organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz
pracodawcami w kwestii opracowania rozwiązań mających służyć
ludziom niepełnosprawnym. Właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej zapewniają niepełnosprawnym usługi opiekuńcze w
ich domach, przyznają i wypłacają zasiłki, organizują pomoc rzeczową kierując do Caritasu lub innych organizacji charytatywnych,
pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi.
Ośrodki te zatrudniają pracowników socjalnych, którzy stanowią
zasadniczy filar pomocy społecznej i wnioskują o właściwą pomoc
po rozpoznaniu potrzeb w środowisku podopiecznego.
5. System socjalny i misja jego pracowników
Praca socjalna różni się zasadniczo od działalności charytatywnej przede wszystkim tym, że jest oficjalnie zaakcptowana
przez społeczeństwo. Jedną z form oparcia w społeczeństwie jest
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990, [w:] Dz. U. 1998, nr 64,
poz. 414 z późn. zm.
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odpowiednie ustawodawstwo, które nakazuje pewne działania lub
upoważnia do ich podjęcia, przyznając na ten cel odpowiednie
środki materialne. Uprawnienie społeczne, oparte na ustawodawstwie wydaje się jednak, iż nie jest wystarczającym warunkiem dla
realizacji efektywnej ingerencji socjalnej. Konieczne jest także pozyskanie zaufania, które z kolei musi wypływać z kompetencji pracowników socjalnych i ich postawy moralnej25.
Niezwykle ważną, a często pomijaną kwestią w opiece nad
niepełnosprawnymi, jest postawa moralna i cechy pracownika socjalnego, który jest powołany do sprawowania takiej opieki. Kwestę tę stara się rozwiązać kodeks etyczny tej grupy zawodowej:
• pracownik socjalny winien charakteryzować się wysokim
morale zawodowym i osobistym;
• pracownik socjalny jest zobowiązany kierować się w swojej
pracy zawodowej zasadą dobra klienta;
• pracownik socjalny powinien uszanować godność klienta i
jego prawa do samostanowienia;
• w kontaktach ze współpracownikami pracownik socjalny
powinien przestrzegać zasady lojalności zawodowej i wzajemnej
pomocy;
• w stosunku do pracodawcy pracownik socjalny powinien
przestrzegać zobowiązań przez niego podjętych;
• obowiązkiem pracownika socjalnego jest rzetelne wykonywanie zawodu połączone z ciągłym pogłębianiem wiedzy zawodowej;
• pracownik socjalny ma obowiązek wspierania wszelkich inicjatyw samorządów lokalnych, które zmierzają do rozbudowy i
udoskonalania form pomocy społecznej26.
Trzeba zwrócić też uwagę na to, że Polska podobnie jak inne
kraje rozwinięte stworzyła rozbudowany system zabezpieczenia społecznego, który w części ubezpieczeniowej uwzględnia ryzyko całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a także przewiduje rekompensowanie utraconych zarobków w związku z wystąpieniem
takiej niezdolności (renta z tytułu niezdolności do pracy). System ten
Z. Butrym, Istota pracy socjalnej, wyd. Żak, Warszawa 1996, s. 71.
D. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska, Aksjologia pracy socjalnej. Wybrane
zagadnienia, wyd. Śląsk, Katowce 1999, s. 126.
25
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jest tak skonstruowany, że posiada wbudowane zabezpieczenie przed
zbyt małym wymiarem świadczenia ubezpieczeniowego. Przyjmuje
ona postać regulacji ustalającej, że żadna renta z tytułu całkowitej lub
częściowej niezdolności do pracy nie powinna być niższa od minimalnego świadczenia. Jest ono zróżnicowane w zależności od tego
czy niezdolność do pracy ma charakter częściowy czy całkowity27
Poza tym uwzględniono też dwie dodatkowe sytuacje. Pierwsza odnosi się do możliwości nabycia niepełnosprawności w dzieciństwie,
przez co uniemożliwia albo nawet znacznie utrudnia uzyskanie
uprawnień ubezpieczeniowych do renty z tytułu niezdolności do pracy, jest to tzw. renta socjalna. Zaś druga wynika z możliwości doświadczania ubóstwa finansowego przez osoby dotknięte niepełnosprawnościami pomimo istnienia ubezpieczenia rentowego (przy
określeniu poziomu minimalnego) i renty socjalnej – tzw. zasiłek
okresowy i stały z pomocy społecznej28.
Jeśli chodzi o rodziny posiadające dzieci z niepełnosprawnościami, to ich większe potrzeby uwzględniono poprzez zastosowanie dodatków do zasiłku rodzinnego, które co do zasady przeznaczone są tylko dla rodzin ubogich. Ponadto, jeżeli ma miejsce sytuacja, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami są niesamodzielne i
wymagają stałej opieki przewidziano też odrębne świadczenie dla
rodzica, a mianowicie świadczenie pielęgnacyjne.
Zakończenie
System socjalny powinien w swym założeniu w pełni zabezpieczać osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny przed
ubóstwem finansowym. Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi są bardziej zagrożone ubóstwem skrajnym, aniżeli
te, gdzie takich osób nie ma. To jest jeden z największych problemów systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, który nie
chroni w pełni rodzin przed ubóstwem skrajnym29.

Podstawowe uprawnienia i ulgi – www.idn.org.pl, dostęp z dnia 10.02.2016 r.
A. Błaszczak, K. Kurowski, A. Mazurczak, A. Mikołajczyk, K. Miksa, D.
Krzysztoń, Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwncji…,op. cit., s. 96.
29 Ibidem, s. 96.
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Streszczenie
Żyjącym w ubóstwie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
państwo powinno pomóc w pokryciu wydatków związanych z niepełnosprawnością. Ważne znaczenie posiada deklaracja zapewnienia osobom
niepełnosprawnym odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej
(art. 28 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych). Rzeczpospolita Polska podobnie jak inne kraje rozwinięte dysponuje rozbudowanym systemem zabezpieczenia społecznego, który w części ubezpieczeniowej
uwzględnia ryzyko całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz
przewiduje rekompensowanie utraconych zarobków w związku z jego
wystąpieniem (np. renta z tytułu niezdolności do pracy).
Summary
The right of persons with disabilities to social protection
Living in poverty, people with disabilities and their families, the state
should help defray the expenses associated with disability. Important
declaration has to ensure that persons with disabilities living conditions and
social protection (Art. 28 of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities ) . The Republic of Poland , like other developed countries have
extensive social security system , which takes into account the portion of the
insurance risk of total or partial inability to work and provides for
compensation of lost earnings due to its occurrence ( eg. Pension for incapacity for work) .
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Kinga Solewicz

Model rodziny w wybranych baśniach
Hansa Christiana Andersena
1. Rodzina i jej rola w wychowaniu dziecka
Artykuł, zatytułowany Model rodziny w wybranych baśniach
Hansa Christiana Andersena chciałabym poświęcić rodzinie i jej roli
w wychowaniu dziecka. Zaprezentuję ten problem przedstawiając
postać matki i ojca, oraz dziecka i jego relacji z rodziną, na podstawie wybranych baśni Andersena.Zagadnienie zilustruję posługując
się następującymi utworami: Opowiadanie o matce, Niegodna kobieta,
Towarzysz podróży, Mała syrena, Szczęśliwa rodzina, Dzikie łabędzie,oraz Królowa Śniegu.Nakreślę również jak wyglądało zetkniecie
się rzeczywistości z marzeniami baśniopisarza, na temat jego domu
rodzinnego.
Bogusław Dunaj podaje, że rodzina to: Wspólnota składająca się
z małżonków i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem; krewni,
powinowaci1.
Rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której
opiera się całe społeczeństwo2, dlatego też jest tak ważna w życiu każdego dziecka. Franciszek Adamski pisze, że rodzinę można rozumieć jako: Duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób skupionych we
wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte
na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję
rodzinną i społeczną3.
Powyższe definicje wskazują na funkcje i role jakie pełni rodzina. Jest ona niezbędną grupą, w której dziecko, od najmłodszych lat doświadcza opieki i pomocy, uczy się życia w społeczeńNowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 589.
2 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, Warszawa
1995, s. 137.
3 F. Adamski, Rodzina, wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 31.
1
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stwie, oraz rozwija w sobie takie uczucia jak: miłość, przyjaźń, oddanie, czy czułość. Dziecko wychowujące się z dala od domu rodzinnego, bądź w destrukcyjnej rodzinie, zazwyczaj jest skazane na
jakieś braki, czy to psychiczne, czy moralne. Dzieci, które nie mają
szczęścia dorastać w normalnej, ciepłej i kochającej rodzinie bardzo
często przejawiają zachowania antyspołeczne, uciekają się do kradzieży, bójek lub nadużywania alkoholu, czy narkotyków. Dlatego
też, stabilna jednostka, jaką jest rodzina powinna być prawdziwym
ogniskiem domowym dla każdego dziecka, dzięki której prawidłowo może się rozwijać.
Jerzy Cieślikowski pisze, że „dzieciństwo jest jak Biblia dla
chrześcijanina, jest pierwszą «książką»4, dlatego też okres ten jest
tak ważny dla każdego człowieka. To właśnie w tej „książce” zapisują się pierwsze gesty, słowa, uczucia, oraz obrazy. Zdaniem autora artykułu Ojczyzna najbliższa czyli o czasoprzestrzeni dzieciństwa,
każdy nosi taką swoją ojczyznę w sercu i pamięci, którą przechowuje. Najmniejsza ojczyzna jest domem, który jest:
Kolebką, gniazdem pełnym miękkiego puchu, huśtającym się na gałęzi biegunów; jest izbą – pokojem. Z czasem pokojem w mieszczańskim
modelu, ze stołem i zawieszoną nad nim lampą jak gwiazdą; jest werandą,
gankiem, wirydarzykiem pod oknem domu będącym na oku opiekunów
ogrodem zagrodzonym5.
Dom rodzinny i najbliższe mu okolice typu: ogród, pola, las,
rzeka, które tylko znajdują się w zasięgu wzroku człowieka, są
bardzo często tematem wielu utworów literackich: powieści, wierszy, opowiadań, czy też baśni.
Gniazdo rodzinne i relacje członków należących do najmniejszej jednostki społeczeństwa, stały się również przedmiotem rozważań jednego z najsławniejszych baśniopisarzy– Hana Christiana
Andersena. Spod jego pióra wyszło wiele cudownych utworów
opowiadających o poświęceniu, trosce i miłości poszczególnych
członków rodziny względem osób sobie najbliższych.

J. Cieślikowski, Ojczyzna najbliższa czyli o czasoprzestrzeni dzieciństwa, [w:] O literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. H. Skrobiszewskiej, Warszawa 1975, s. 37.
5 Ibidem, s. 40.
4
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2. Postać matki i ojca w baśniach Andersena
Hans Christian Andersen dużo miejsca w swoich baśniach
poświęcił rodzinie i relacjom tam panującym. Bardzo pięknie przestawiał postać matki i ojca, którzy są niewątpliwie najważniejszymi
osobami w życiu dziecka.
Andersen w baśni Opowiadanieo matce zaprezentował wizerunek rodzicielki, która była w stanie wszystko zrobić, aby tylko ocalić swoje dziecko. Było ono jej całym światem, najdroższą istotą,
dlatego też udała się na długi i wyczerpujący pościg za samą
śmiercią, która zabrała jej dziecko. Aby dostać się do ogrodu śmierci, noc w zamian za udzielenie informacji, w którą stronę ma podążać kobieta, zażądała od niej śpiewu pięknych pieśni. Zrozpaczona
kobieta wykonywała, więc pieśni płacząc i martwiąc się o to, że nie
zdąży ocalić swego dziecka. Po wykonaniu zadania, cierpiąca matka musiała ogrzać swoim ciałem cierniowy krzak. Robiła to tak
długo, aż krzak nie puścił świeżych, zielonych liści i kwiatów. Poraniona i obolała matka ruszyła w dalszą drogę, aż dotarła do jeziora, które w zamian za możliwość przeprawienia się przez nie, zażądało pereł od kobiety, w postaci jej ślicznych oczu. Kobieta bez
namysłu oddała oczy, ponieważ tak bardzo kochała swoje dziecko.
Po przeprawieniu się przez jezioro, za możliwość wstępu do cieplarni śmierci, oddała swoje piękne, długie włosy starej strażniczce.
Grabarka, już z ślicznymi włosami, udzieliła matce kilku rad, jak
postępować ze śmiercią, aby zwróciła jej dziecko. Dzięki wskazówkom starej kobiety, matka mogła odnaleźć swoje dziecko i wiedziała jak postępowaćze śmiercią. Matka od razu odnalazła swą pociechę, która rosła w ogrodzie jako mały krokusik. Poznała ją po głosie
bijącego serduszka, bowiem każda roślina w cieplarni była ludzkim
życiem. Kiedy zjawiła się śmierć w cieplarni zrozpaczona rodzicielka zagroziła, że jeśli tylko zerwie ona ten kwiat (krokusik), to
onaw zemście wyrwie inne kwiaty. Śmierć zaczęła, więc tłumaczyć
kobiecie, że jeśli to uczyni, pozbawi życia inne dzieci i unieszczęśliwi ich matki. Ponadto śmierć dopowiedziała, że jest to tylko i
wyłącznie wola Boga, która istota akurat traci życie. Rozgoryczona
matka słysząc te słowa, zaczyna płakać i modlić się do Boga, a tymczasem śmierć odchodzi z jej dzieckiem do nieznanej krainy.
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Baśń pt.Opowiadanie o matce ukazuje piękny wizerunek matki,
która kocha bezgranicznie swoje dziecko, i bez żadnych namysłów
oddaje wszystko, co posiada, aby je tylko ratować. W wielu baśniach Andersen prezentuje obraz takiej właśnie kobiety, która darzy silną i nieskończoną miłością swoje dzieci.
Podobnym przykładem niezwykłej matki jest obraz kobiety
przedstawiony w baśni pt. Niegodna kobieta. Utwór ten, opowiada o
praczce, która bardzo pragnie wychować swego syna na porządnego człowieka. Troskliwa matka nie chce, aby w przyszłości czegoś
brakowało jej dziecku, z tego powodu pracuje ponad swoje siły.
Codziennie pierze ubrania swoich klientów w lodowatej rzece, dlatego też, aby się choć trochę rozgrzać pije alkohol. Robi to po to,
żeby nie czuć przeraźliwego zimna, które przeszywa jej ciało. Jednak ludzie z miasteczka, na czele z burmistrzem uważają ją za
zwykłą pijaczkę, nazywając ją „niegodną kobietą”. Burmistrz nie
rozumie, że zdesperowana matka robi to, tylko po to, aby jakoś
przeżyć i zapewnić przyszłość swemu dziecku. Całej prawdy o
praczce dowiadujemy się podczas jej choroby. Kobieta dostaje gorączki i z pomocą przyjaciółki „kulawej Maren z kosmykiem”6 zostaje odprowadzona do domu. Wieczorem, gdy chłopiec zasypia,
praczka opowiada Maren historię swojego życia. Dowiadujemy się,
że kobieta, jako młoda panienka służyła u radców nadwornych,
czyli rodziców obecnego burmistrza. Służąc tam poznała najmłodszego z synów państwa, pogodnego, wesołego studenta, w którym
bardzo szybko się zakochała. Była to czysta, piękna i co najważniejsze odwzajemniona miłość. Panicz był w odwiedzinach u rodziców, dlatego też zaręczył się z dziewczyną i obiecał, że pobiorą się
jak tylko wróci. Niestety po wyjeździe ukochanego, panienka została wezwana przez jego matkę. Dumna i dostojna kobieta dała
służącej jasno do zrozumienia, iż powinna odrzucić ofertę zamążpójścia, gdyż nie pasuje do jej syna. Matka studenta wytłumaczyła
młodej dziewczynie, iż dzieli narzeczonych ogromna przepaść intelektualna, społeczna, jak i duchowa. Zrozpaczona panna z krwawiącym sercem oddaje pierścionek zaręczynowy niedoszłej teścioH. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1985,
cz. II, s. 73.
6
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wej i wychodzi za mąż za wdowca Eryka rękawicznika. Eryk był
dobrym mężem, jednak nigdy go nie pokochała, a na domiar złego
stracili cały majątek. Marynarz, który wiózł ich pieniądze przeznaczone na nowy dom, rozbił się okrętem i pieniądze poszły na dno.
Wkrótce po porodzie, kiedy to urodziła swego synka, mąż ciężko
zachorował i zmarł, zostawiając ją samą z dzieckiem, bez środków
do życia. Praczka mówi Maren, że od tego czasu pędzi niemal żebraczy żywot, ponieważ ledwo zwiąże koniec z końcem. Dopowiada również, że od tamtego pięknego czasu, kiedy rozmawiała po
raz ostatni ze swym ukochanym, widziała go tylko raz. Było to na
pogrzebie jego matki. Jednakże wstydziła się podejść do ukochanego. Praczka słyszała od ludzi w miasteczku, że mężczyzna się nie
ożenił i samotnie mieszkał za granicą. Dziś ku jej ogromnej rozpaczy dowiedziała się o jego śmierci. Wiadomość ta, była dla kobiety
strasznym ciosem. Zanim chora zasnęła, kończąc rozmowę z Maren
wyraziła gorące pragnienie, aby chociaż jej syn zaznał lepszego życia: Pracowałam i harowałam. Cierpiałam dla mego dziecka, szorowałam
schody, prałam bieliznę zwyczajną i wykwintną, nie sądzone mi było dożyć lepszych czasów. Pan Bóg tego nie chce, ale zbawi mnie i zaopiekuje
się moim synem7.
Praczka wzmocniona snem, gdy syn z Maren jeszcze spali,
poszła nad rzekę dokończyć wczorajszą pracę. Zaledwie weszła do
lodowatej wody, poczuła dreszcze i zemdlała. Przyjaciółka znalazła
ją martwą nad rzeką. Tego samego dnia, burmistrz posłał po
praczkę, aby jej coś przekazać. Było już niestety za późno. Kobieta
nie żyła. Burmistrz miał dla niej ważną wiadomość. Jego zmarły
brat zapisał w testamencie kobiecie, oraz jej dziecku, sześćset talarów. Pieniądze te miały być wypłacane w ratach. Kiedy burmistrz
dowiaduje się o śmierci praczki, wzywa do siebie jej syna i mówi:
„Jak to dobrze, że twoja matka umarła, gdyż była to niegodna kobieta!”8. Brat zmarłego, podsumowując życie praczki mówi również: Było tam coś między nią a moim bratem (…) to szczęście, że zeszła

7
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mu z drogi; chłopiec dostanie teraz całą sumę, a ja umieszczę go u porządnych ludzi, będzie z niego dobry rzemieślnik9.
Po pogrzebie, zrozpaczony i zapłakany syn stojąc już nad
grobem swej ukochanej matki, pyta starej Maren, czy to prawda, że
jego matka była zła. Odpowiada ona chłopcu, że było to bardzo
godna kobieta i wiedziała to od dawna, a po wczorajszym wieczorze, tylko utrwaliła i pogłębiła swe przekonania na ten temat. Maren powiedziała również dziecku, że jest to nie ważne, co mówią
ludzie, ważne jest to, co wie Bóg.
Obraz matki wyłaniający się z baśni Niegodna kobieta to wizerunek silnej, godnej i dumnej kobiety, która ponad wszystko kocha
swego, jedynego syna, dla którego zapracowuje się na śmierć.
Postać ojca również przedstawiana jest w bardzo pozytywnym świetle w utworach baśniopisarza. Wynika to przede wszystkim z wielkiej miłości, jaką Andersen darzył swego ojca, który
zmarł, kiedy ten był małym dzieckiem. Wielki pisarz całe życie odczuwał ogromną stratę i pustkę po przedwczesnej śmierci ukochanego taty, dlatego też w jego wielu baśniach odnajdujemy nieskazitelny obraz ojca. Swoją stratę i ból autor przeniósł na karty baśni
Towarzysz podróży. Jest to baśń, w której główny bohater – Janek
doświadcza straty ojca. Jego ukochany tata umiera po długiej i
ciężkiej chorobie, co jest ciosem dla chłopaka. Ojciec na łożu śmierci
radzi synowi, aby zawsze kochał ludzi i czynił im tyle dobrego, ile
będziew jego mocy, a wtedy spotka go nagroda. Posłuszny syn postanawia żyć według tych radi wierzy, że kiedyś w niebie spotka
się znów z ojcem i będą szczęśliwi, jak kiedyś. Chłopak wyrusza,
więc w podróż, podczas której pomaga każdej napotkanej osobie.
Ma miejsce nawet sytuacja, kiedy Janek musi pomóc nieboszczykowi. Chciano go bowiem wyrzucić z trumny, za długi finansowe,
których nie zdążył spłacić przed śmiercią. Wędrując dalej, Janek
wypełnia przyrzeczenie złożone świętej pamięci ojca. Któregoś
dnia spotyka na swej drodze tajemniczego człowieka, który zostaje
jego towarzyszem podróży. Tajemniczy towarzysz pomaga mu
zdobyć rękę pięknej królewny, na której ciążył zły czar. Po złamaniu klątwy towarzysz postanawia opuścić Janka i ruszyć dalej w
9
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drogę. Żegnając się z bohaterem, zdradza mu jednak kim
jest.Tajemniczy człowiek mówi, że jest bowiem tym nieboszczykiem, któremu chłopakkiedyś pomógł. Tak, więc rady ojca i jego
opieka nad synem, nawet po śmierci,uczyniły z Janka prawdziwego królewicza. Co najważniejsze – szczęśliwego, kochającego i kochanego przez królewnę.
Przykład czułego i kochającego ojca mamy też ukazany w baśni Mała syrena. Na kartach pięknego utworu czytamy o wielkiej
miłości władcy mórz do najmłodszej z córek, która opuszcza rodzinę w imię miłości do ludzkiego księcia. Do czasu tego wydarzenia,
cała syrenia rodzina mieszkała szczęśliwie w podwodnym pałacu.
Można się tylko domyślać, co mógł czuć ojciec, kiedy jego ukochana córka opuszcza dom rodzinny bez możliwości powrotu. Na
domiar złego, okazuje się, że dziewczyna uciekła z pałacu i zamieniła się w ludzką postać całkiem niepotrzebnie. Jej miłość do księcia
nie została odwzajemniona i po ślubie ukochanego, ma zamienić
się w morską bryzę. Ojciec dziewczyny, kiedy już się dowiaduje, że
córka stanie się morską pianą, przybywa jej na ratunek. Chce, aby
syrenka z pomocą czarów wiedźmy wróciła do domu, ponieważ
wszyscy za nią tęsknią. Jednak ku jego wielkiej rozpaczy, nie udaje
się uratować córki.
Z kolei baśń Szczęśliwa rodzinaprzedstawia obraz kochającej
się rodziny, która żyje pośród łopianowego lasu. Bohaterami są
spersonifikowane postaci zwierzęce. Ojciec-ślimak i matka-ślimak
należą do rodu białych ślimaków. Są to stare, bezdzietne ślimaki,
które postanawiają zaopiekować się, małym, czarnymślimakiem.
Robią to, po to, aby stworzyć prawdziwą, szczęśliwą rodzinę. Tak,
więc mały, czarny ślimak zostaje ich synem. Od tej pory całą uwagę
i troskę rodzice skupiają na swym dziecku, o którego los się
ogromnie martwią. W całym bowiem łopianowym lesie nie było już
innych ślimaków, co było naprawdę przykrą dla nich sprawą.
Chcieli bowiem, aby ich jedyne dziecko było szczęśliwe, a przecież
samotność nie służy szczęściu. Dlatego też, ślimaczyca wraz z mężem postanawia znaleźć synowi towarzyszkę, z którą mógłby pędzić swój ślimaczy żywot. W tym celu rodzice proszą o pomoc
mrówki, którym niestety nie udaje się znaleźć odpowiedniej partnerki dla ich syna. Jednakże komary wykazały„pomocną dłoń” i
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odnalazły samotną, czarną ślimaczycę w wieku kawalera na wydaniu. Sprowadziły dziewczynę do łopianowego lasu iod razu wyprawiono wielkie, huczne wesele. Szczęśliwi rodzice wiedzieli teraz, że ich syn będzie miał wspaniałą przyszłość u boku małżonki,
kiedy ich już nie będzie. I tak, też się stało. Syn państwa ślimaków
odziedziczył łopianowy las, w którym godnie gospodarował ze
swą małżonką. Młoda para doczekała się również licznego potomstwa, które stało się ich pociechą, a życie w gospodarstwie było istną idyllą:
Czuli się bardzo szczęśliwi, podobnie jak cała szczęśliwa rodzina, bo
rzeczywiście byli szczęśliwi10.
Rodzina ślimaków stworzyła piękny obrazek cudownej,
zgodnej, życzliwej i kochającej się rodziny, gdzie nie istnieją żadne
kłótnie, swary i nieporozumienia. Cała rodzina dba o siebie nawzajem. Rodzice pragną dla syna, jak najlepiej, dlatego też zapewniają
mu godną i szczęśliwą przyszłość w łopianowym lesie u boku kochającej kobiety. Taki wizerunek rodziców i w ogóle wszystkich
bliskich sobie osób występujących w baśni jest godny pozazdroszczenia. Andersen z pewnością chciałby, aby wszyscy rodzice, tak
się troszczyli o swe dzieci jak ojciec-ślimak i matka-ślimak.
3. Obraz dziecka i jego relacja z rodziną
Obraz dziecka i jego relacji z rodziną, również jest pozytywnie
przedstawiany w baśniach Andersena. Bardzo często wizerunek dzieci jest tu nad wyraz dojrzały, są one wstanie zrozumieć wiele trudnych spraw i dużo poświęcić, aby tylko pomóc swoim najbliższym.Istnieje wiele baśni, w których Andersen wykreował niezwykle
życzliwe, przyjacielskie, pomocne i mądre kreacje dziecięce. Jednak
zaprezentuję trzy, chyba najpiękniejsze utwory, w których mali bohaterowie odznaczają się wielką odwagą, inteligencją i najwyższym poświęceniem, a wszystko po to, by pomóc swoim najbliższym. Owe
baśnie to Dzikie łabędzie, Mała syrena i Królowa Śniegu.
Dzikie łabędzieopowiadająo poświęceniu dziewczynki - Elizy,
która z miłości do swoich braci znosi wiele cierpień. Jej bracia zostali zamienieni w łabędzie przez złą królową, która została żoną
10
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ich ojca. Macocha chciała pozbyć się jedenastu synów i córki swojego męża, dlatego też dziewczynkę oddała na wieś do chłopów, a
chłopców zamieniła w nieme ptaki. Kiedy Eliza osiągnęła piętnasty
rok życia dowiedziała się prawdy o okropnym uczynku królowej.
Na szczęście, we śnieprzyszła do dziewczynki wróżka, którapowiedziała, jak zdjąć zły czar z jej ukochanych braci. Modlitwy królewny zostały wreszcie wysłuchane. Dowiedziała się, jak ma postępować, żeby jej życie i braci stałosię takie szczęśliwie, jak kiedyś.
Dobra czarownica udzieliła Elizie następującej porady:
Możesz odczarować twoich braci! (…) Czy widzisz tę pokrzywę,
którą trzymam w ręku? Wokoło groty, w której śpisz, rośnie wiele podobnych, zwracam ci uwagę, że możesz użyć tylko tych pokrzyw, jak również
takich, które rosną na grobach cmentarzy; zapamiętaj sobie, musisz je zerwać, nawet gdyby twoja skóra pokryła się pęcherzami; musisz je pognieść
nogami, wtedy otrzymasz włókna, z których masz upleść jedenaście koszulek rycerskich z długimi rękawami; narzucić je na łabędzie, a wtedy czar
pryśnie. Zapamiętaj sobie jednak, że podczas pracy, dopóki jej nie skończysz, nie wolno ci mówić, nawet gdyby to miało trwać lata. Pierwsze
słowo, jakie powiesz, przeszyje śmiertelnym sztyletem serca twoich braci;
od twojego języka zależy ich życie11.
Po przebudzeniu, dziewczyna podziękowała Bogu i zabrała
się do pracy. Przez czas, kiedy plotła braciom koszulki musiała
znosićból (pokrzywy parzą ją), samotność (nie może z nikim rozmawiać) i niesłuszne oskarżenia. Została bowiem posądzona przez
arcybiskupa o czary i wkrótce miała zostać spalona na stosie. Jednakże Elizaw ostatniej chwili skończyła swoją mozolną pracę. Stojąc już na stosie rzuca koszule wykonane z pokrzyw ku nadlatującym łabędziom. Wszystko kończy się szczęśliwie, ponieważ bracia
zmieniają się w ludzkie postaci, w królewiczów, a ona zostaje
oczyszczona z zarzutów.
Baśń ta, jest wspaniałą pochwałą miłości rodzeństwa i dowodzi nam, że nie ma takiej rzeczy, której nie można znieść dla swoich
bliskich. Poświęcenie Elizy i narażanie własnego życia opłaciło się.
Po wykonaniu wręcz niemożliwego zadania, mogła już tylko cie-
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szyć się obecnością swoich ukochanych braci i miłością księcia, który zakochał się w pięknej, niewinnej i mądrej dziewczynie.
Kolejną baśnią, w której ukazana została historia ogromnej miłości rodzeństwa jest wyżej już przywoływana, baśń Mała syrena.Mała
syrena jest jednym znajsmutniejszychutworóww całym twórczym dorobku Andersena. Opowiada o najmłodszej syreniej księżniczce, która
zapragnęła innego życia niż jej starsze siostry. Każda z syrenek w
dniu piętnastych urodzin miała prawo wypłynąć na powierzchnię i
poznać to, co jest nad wodą. Dlatego też, gdy przychodzi odpowiedni
czas, najmłodsza księżniczka wypływając z głębin morza w dniu
swych piętnastych urodzin, odkryła nowy, dotychczas nieznany i zakazany świat. Poznała przestrzeń, w której żyją, rozmawiają, śmieją
się i tańczą ludzie. Dla bohaterki był to niezwykły dzień, który zmienił jej całe przyszłe życie. W chwili, gdy uratowała księcia z tonącego
statku doświadczyła także nowego uczucia jakim jest miłość. Po powrocie do domu księżniczka nie może znaleźć sobie miejsca bo czuje,
że w głębinach morza tego miejsca nie ma dla niej. Syrenka dowiaduje
się również, że tylko za sprawą człowieka, który ją pokocha i się z nią
ożeni otrzyma nieśmiertelną duszę, której pragnie. Mimo ogromnej
miłości jaką żywi do swojej rodziny, opuszcza dom i wyrusza w drogę, która jest jej inicjacją w dorosłe życie. Mała syrena zanim wyruszyła w niebezpieczną drogę, mieszkała przecież w spokojnym, dostatnim domu, gdzie panowała miłość rodzinna i zgoda. Dom rodzinny
księżniczki był naprawdę wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju.
Stworzony przez Andersena obraz zamku, w którym mieszkała syrenka jest bowiem „archetypowym wizerunkiem domu jako miejsca
centralnego”12.
Jak wyjaśnia Małgorzata Burzka-Janik13 gniazdo rodzinne bohaterki to zamknięty ośrodek odgrodzony od żywiołu, który stanowi kosmiczne centrum świata. Jednak najmłodsza księżniczka
postanawia opuścić to wręcz idylliczne miejsce, by stworzyć swój
własny dom, nowe centrum. Od chwili, gdy zakochuje się w księ12 M. Burzka-Janik, Archetyp podróży ku centrum w Małej syrence Hansa Christiana Andersena, [w:] „Stare”i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. B.
Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010, s. 302.
13 Ibidem, s. 302-305.
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ciu i zaczyna pragnąć nieśmiertelnej duszy, dom rodzinny przestaje
jej wystarczać. W głębinach morza syrenka nie znajdzie już tego, za
czym tęskni, dlatego postanawia bezpowrotnie wyruszyć na poszukiwania nowego centrum. Dziewczyna opuszcza morską krainę, by żyć na ziemi, która według niej, może zagwarantować wartości, których potrzebuje. Robi to z ogromnym żalem, co widać po
jej zachowaniu przed wypłynięciem na powierzchnię. Morska
dziewczyna żegnając się z rodzinnymi okolicami zrywa po jednym
kwiatku z każdej grządki pięciu sióstr, przesyła pocałunki i dopiero
wtedy wypływa na powierzchnię.
Syrenka będąc już człowiekiem myśli, że książę się z nią ożeni, a ona sama stanie się szczęśliwą istotą, która zyska duszę. Jednak tak się nie dzieje. Na ziemi spotyka syrenkę tylko i wyłącznie
rozczarowanie. Małgorzata Burzka-Janik14 pisze, że młoda dziewczyna będąc człowiekiem doświadczyła na ziemi nie tylko fizycznego cierpienia, które było spowodowane posiadaniem ludzkiego
ciała. Cierpienie to zostało dodatkowo spotęgowane o duchowy
wymiar. Księżniczka zaznała goryczy odrzucenia jej miłości przez
ukochanego. Książę żeniąc się z inną kobietą łamie serce syrence,
skazując ją na śmierć. Świat ludzi nie jest więc miejscem dla bohaterki. Jest tu ona tylko „małą znajdką”15, jak nazywa ją młody książę. Syrenka zawsze będzie kimś obcym.
Po weselu ukochanego z pomocą do nieszczęśliwej księżniczki, czekającej na pierwsze promienie słońca, które miały ją zabić,
przypływają siostry. Zrozpaczona dziewczyna rozpoznaje je z daleka, chociaż są bardzo blade i pozbawione pięknych, długich włosów. Syreny przybyły by pomóc swej najmłodszej siostrze. Bardzo
chciały, aby ta wróciła z nimi do domu. Wyłaniające się z morza
siostry mówią załamanej księżniczce, że oddały swe śliczne włosy,
po to aby ją ratować:
Oddałyśmy je czarownicy, aby uratowała tej nocy twoje życie. Dała
nam nóż, oto jest! Czy widzisz, jaki jest ostry? Zanim wzejdzie słońce,
musisz przebić nim serce księcia i kiedy gorąca krew opryska twoje nogi,
zrosną się w ogon, staniesz się znowu syreną i będziesz mogła zejść do
14
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wody, do nas, i żyć trzysta lat (…) Śpiesz się (…) Nasza stara babka martwi się tak, że jej białe włosy wypadły, tak jak nasze spadły pod nożycami
czarownicy16.
Ku rozpaczy sióstr mała syrenka nie jest w stanie zabić księcia. Jak pisze Renata Bożek17, moment odrzucenia noża przez bohaterkę jest aktem, w którym wybiera ona swoje unicestwienie. Kiedy
tylko pojawiają się promienie słoneczne, księżniczka zmienia się w
morską pianę.
Baśń Mała syrena ukazuje, jak wielkie było poświęcenie sióstr,
by ratować najmłodszą z nich. Ich darem dla czarownicy, w zamian
za poradę jak ocalić siostrę, były nie tylko piękne włosy. Syreny,
aby się dostać się do wiedźmy musiały przemierzyć długą i niebezpieczną drogę prowadzącą do siedziby, w którejmieszkała. Musiały do niej przypłynąć pokonując moczary i omijając istoty hybrydyczne, które napawały je przerażeniem. Były to polipy, półrośliny, pół-zwierzęta, wyglądały one jak wyrastające z ziemi
okropne wężez długimi, oślizgłymi ramionami, w które chwytały
swoje zdobycze i dusiły. Pojawienie się takich mrocznych stworów
na drodze sióstr, a wcześniej małej syrenki to znak charakterystyczny dla terenu granicznego. Jest to omen zapowiadający styczność ze strefą śmierci, chaosu i demoniczności18. Dom morskiej
wiedźmy również był przerażający, jak i ona sama:
Czarownica (…) karmiła ze swych ust ropuchę, tak jak ludzie dają
kanarkowi do zjedzenia cukier. Brzydkie, tłuste węże wodne nazywała
swoimi kurczątkami i pozwalała im pełzać po swoich wielkich, gąbczastych
piersiach19.
Siostry musiały przezwyciężyć swój strach i lęk, aby dotrzeć
do wiedźmy, która jako jedyna mogła im pomóc. Niestety mała
syrenka nie wróciła z nimi do domu, ale na przykładzie ich zachowania widać, jaką wielką miłością siostrzaną musiały darzyć najmłodszą z księżniczek, że były gotowe odbyćmroczną podróż do
wiedźmy.
H. Ch. Andersen, Baśnie, op. cit., cz. I, s. 56.
R. Bożek, Czego pragnie Mała Syrena?, "Czas Kultury" 2004,nr 1, s. 24.
18 P. Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, WarszawaWrocław 1998, s. 153.
19 H. Ch. Andersen, Baśnie, op. cit., cz. I, s. 54.
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Trzecią baśnią, w której została przedstawiona wręcz heroiczna walka, której celem było uratowanie najbliższej sobie osoby jest
Królowa Śniegu. Utwór Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena
to baśń w siedmiu opowiadaniach. Opowiada ona o dziewczynce
Gerdzie, która wyruszyła podróż, aby odnaleźć swego ukochanego
towarzysza zabaw Kaya. Był on dla niej niczym brat, bez którego
nie potrafiła żyć.
Któregoś dnia chłopiec opuszcza dom, bez pożegnania. Kay
zostawia małą Gerdę bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia, co
było spowodowane okruchem diabelskiego lustra, który to wpadł
mu do oka i serca. Dziewczynka wie, że chłopiec kochał ją jak siostrę, dlatego też nie mógł tak po prostu odejść. Wiedziała, że musiało wydarzyć się coś złego, dlatego też postanawia zrobić wszystko,
aby tylko wrócić z nim do domu. Dziewczynka marzy tylko o jednym, aby słuchać babcinych opowieści i spędzać całe dnie na
wspólnych zabawach z Kayem. Marta Ziółkowska Sobecka20 pisze,
że Gerda wyruszając w drogę odczuwała lęk przed nieznanym. W
przezwyciężeniu strachu pomogła jej ufność w to, iż odnajdzie
chłopca.
Królowa Śniegu to baśń o miłości, dzięki której można pokonać
wszystkie przeciwności losu. Uczucie to odgrywa bardzo dużą rolę
w życiu każdego człowieka i można rzec, że jest najważniejsze.
Dlatego też, jest ono motywacją Gerdy w zmierzeniu się z różnymi
przeszkodami, stającymi na drodze w odnalezieniu ukochanego
Kaya. Wiedza, umiejętność rozwiązywania łamigłówek jest niczymw porównaniu z siłą głosu serca. Doświadczenia dziewczynki
podczas wędrówki pomogły jej dorosnąć do tak wielkiego uczucia,
jakim jest miłość. Zanim jednak Gerda wróciła do spokojnego domu, gdzie kwitły piękne róże a babka czytała Biblię, musiała pokonać długą drogę. Podróż ta odbywała się nie tylko w fizyczny ale
również w duchowy sposób. Gerda rozwinęła się wewnętrznie
kształtując swe najlepsze cechy, takie jak opiekuńczość, czułość czy
łagodność.
Serce Gerdy było diametralnie odmienne od serca Królowej
Śniegu, dlatego dziewczynce udało się uratować Kaya. Było to
20

M. Ziółkowska-Sobecka, Hans Christian Andersen, Warszawa 2001, s. 76.
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możliwe, dzięki jej gorącemui kochającemu sercu, zdolnemu do
największych wyrzeczeń. Stworzone było ono jakby po to, aby „zasypywać źródło zła”21. Joanna Papuzińska22 pisze, że cała Gerda
promieniowała niezwykle potężną miłością, która dawała jej siły,
by pokonać wszelkie przeszkody. Była w stanie roztopić lodowe
serce przyjaciela. Jedyną bronią, którą mogła pokonać czar złej Królowej była miłość, która wypełniała jej wielkie serduszko. Delikatna, subtelna i przyjacielska dziewczynka w inny bowiem sposób
nie byłabyw stanie odzyskać swego przyjaciela zabaw. Jest ona niesamowitą bohaterką kobiecą, dlatego już na początku XX stulecia
rozkwitł mit Gerdy. Jest to nadzwyczajna dziewczynka, która jest
niczym postać heroiczna, spiesząca z pomocą bliźniemu. Gerda to
postać dziecięca o złotym sercu.
4. Marzenia a rzeczywistość
Hans Christian Andersen miał ciężkie dzieciństwo, żył w
nędznych warunkach, często nie dojadał, ponieważ rodzina nie
miała pieniędzy. W czasach, gdy narodził się mały Christian panowała duża śmiertelność wśród niemowląt, dlatego też, tego samego dnia został ochrzczony. Mimo wątłego zdrowia chłopiec
przeżył, niestety jego rodzeństwo nie miało tyle szczęścia. Jedyną
siostrą, która przeżyła w tych trudnych warunkach była AnnieKaren –przyrodnia siostra Andersena. Matka chłopca w chwili ślubu miała już jedno dziecko –Annie-Karen. Nieślubna córka poczęta
z żonatym mężczyzną, wkrótce stała się uciążliwym problemem
dla dorastającego chłopca. Andersenbędąc już sławnym i rozpoznawalnym pisarzem doświadczył wielu rozczarowań ze strony
siostry. Była ona panną lekkich obyczajów, dlatego też stała się dla
niegouosobieniem rozwiązłości i upadku. Wstydził się siostry.
Obawiał się również, iżAnnie-Karenpociągnie go ze sobą w dół, na
samo dno23.
J. Papuzińska, Stare i nowe mity dzieciństwa – od Gerdy i Kaja do Kukurydzianych dzieci, [w:] Andersen – Baśń wobec świata, oprac. redakcyjne tekstów M. Hempowicz, Gdańsk 1995,s. 42.
22 Ibidem, s. 42-43.
23 J. Wullschälger, Andersen. Życie baśniopisarza, przeł. M. Ochab, Warszawa
2005, s. 21-23.
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Rodzicami przyszłego pisarza byli dwudziestodwuletni Hans
Andersen oraz około trzydziestoletnia Anne Marie Andersdatter.
Ojciec chłopca był mało zarabiającym szewcem, który cierpiał z
powodu niespełnionych ambicji. Chciał bowiem skończyć szkołę i
zostać nauczycielem. Zapewne z tego powodu Hans Andersen lubił czytać książki, np. czytał płaczliwemu synkowi Ludviga Holberga, a później, gdy syn pokochał teatr, bawili się razem w teatrzyk kukiełkowy. Mały Christian bardzo kochał swego ojca, dlatego też ogromnie przeżył jego przedwczesną śmierć. Zmarłw wyniku obrażeń wojennych, co było dla chłopca traumą, z którą nie
mógł sobie poradzić. Ojciec stał się tematem wielu utworów dorosłego już Hansa Christiana Andersena. W wielu baśniach pojawia
się motyw butów, trzewiczków, kaloszy, właśnie z racji wykonywanego zawodu przez tatę baśniopisarza. Natomiast matką Andersena była niewykształcona kobieta, któramiała problemy alkoholowe. Nadużywanie alkoholu przez matkę z pewnością nie polepszało i tak już wystarczająco ciężkiej sytuacji materialnej rodziny.Matka po śmierci męża, ponownie wyszła za mąż. Był to niestety człowiek, któremu w ogóle nie zależało na wychowaniu i wykształceniu chłopca.
Hans Christian Andersen w swojej autobiografii24 wspomniał
równieżo obłąkanym dziadku, którego bardzo się bał. Dziadek
dziwnie się zachowywał i chodził po wsi rozdając drewniane figurki ludzi z głowami zwierząt. Chłopak wstydził się, że w jego i
dziadka żyłach płynie ta sama krew. Obawiał się, że jego to samo
może spotkać na starość.
Jarosław Iwaszkiewicz25 pisze, że dzieciństwo i młodość Andersena były znacznie gorsze niż je pisarz sam przedstawiał. Dzieciństwo chorowitego chłopca, dla którego skrzynka pietruszki była
prawdziwym ogrodem nie mogło należeć do łatwych.
Można więc, stwierdzić, że Andersen właściwie nie miał domu, ale dom upiększał w tworzonych baśniach. Kiedy czytamy
24 H. Ch. Andersen, Autobiografia. Baśń mojego życia, przeł. I. Chamska, Łódź
2003, s. 11-27.
25 J. Iwaszkiewicz, Wstęp, [w:] H. Ch.Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1977, s. 6.
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jego utwory, ma się wrażenie przytulności, schludności i sympatii
do domu – w którym dorastał i – jest to uczucie prawdziwie. Pisarz
potrafił wykreować ciepły dom rodzinny, piękne doświadczenia z
dzieciństwa, oraz pełne miłości relacje z najbliższymi – i to wszystko przeniósł do baśni.
Streszczenie
Artykuł, zatytułowany Model rodziny w wybranych baśniach Hansa
Christiana Andersenajest poświęcony rodzinie i jej roli w wychowaniu
dziecka. Zaprezentowałamten problem przedstawiając postać matki i
ojca, oraz dziecka i jego relacjiz rodziną, na podstawie wybranych baśni
Andersena. Zagadnienie zilustrowałam posługując się następującymi
utworami: Opowiadanie o matce, Niegodna kobieta, Towarzysz podróży, Mała
syrena, Szczęśliwa rodzina, Dzikie łabędzie, Królowa Śniegu. W artykule nakreśliłam też, jak wyglądało zetkniecie się rzeczywistościz marzeniami
baśniopisarza, na temat jego domu rodzinnego.
Słowa kluczowe: rodzina, dom rodzinny, baśń, Hans Christian
Andersen
Summary
Family model in chosen Hans Christian Andersen’s fairy tales
The article, entitled Family model in chosen Hans Christian Andersen’s
fairy tales is sacred to family and its role in raising a child. I have presented this problem showing mother, father and child figure, and its relations with family based on selected Andersen’s fairy tales. I have illustrated the issue using the following tales: Story about the mother, Unworthy woman, Travel companion, Little Mermaid, Happy family, Wild swans, The
Snow Queen. In the article I outlined too, how it looked like contact between reality and fairy tale writer’s dreams about his home.
Key words:family, home, fairy tale, Hans Christian Andersen
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Aneta Teichman

Jan Ekier w kręgu najbliższych
Istotą relacji międzyludzkiej jest wspólnota celów i dążeń.
Rozbieżność myśli i działań uniemożliwia bowiem wytworzenie się
więzi lub doprowadza do jej rozpadu. Wpływ na trwałość i jakość
relacji ma również postawa względem drugiego człowieka, której
fundamentem powinna być świadomość, że za słowa i czyny ponosi się odpowiedzialność. Stosunek do bliskiego człowieka powinien
być nacechowany życzliwością. Czy dosięgnięcie ideału pełnego
zespolenia duchowego jest możliwe? Odwagi do podjęcia tego wyzwania dodają słowa Jana Pawła II: „Nie zadowalajcie się miernotą,
dążcie do ideału, a jeżeli nikt tego od was nie wymaga, to wy sami
tego od siebie wymagajcie”1. Zadaniem każdego człowieka, bez
względu na pochodzenie, poglądy czy wykonywany zawód, powinno być budowanie dobrych relacji międzyludzkich, a zwłaszcza
rodzinnych.
Jan Ekier jako artysta i chopinolog doszedł do wybitnych
osiągnięć. Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina jest jego
opus magnum – to dokonanie wyniosło Ekiera do rangi chopinologa światowej klasy. Pozostawił ponadto ogromny dorobek. Jego
sylwetkę przedstawia się najczęściej z perspektywy osiągnięć pianistycznych, kompozytorskich, pedagogicznych, edytorskich, ale,
nie tylko jego praca na płaszczyźnie artystyczno-naukowej zasługuje na uwagę. Również sfera osobista życia Ekiera powinna zostać, przynajmniej w jakimś zakresie, poznana. Dzięki temu będzie
można się dowiedzieć jakie znaczenie miało dla niego życie rodzinne oraz przekonać się, że umiał łączyć obowiązki zawodowe z
byciem synem, bratem, mężem, ojcem i dziadkiem.

Za: Rodzina w służbie życia. Wywiad z Wandą Półtawską.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/familia200810-poltawska.html
(20.04.2016)
1
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W sferze życia osobistego Ekier postawił sobie wysokie wymagania stawania się każdego dnia lepszą wersją samego siebie.
Zwracał uwagę na to jakimi wartościami się kieruje, jakie zasady
uznaje i jakie motywy leżą u podstaw jego decyzji. Uważał, że tylko
wybitny człowiek może stać się wybitnym artystą. Biografia Ekiera
pokazuje przeobrażenia jego osobowości jako człowieka, rozwój
artystyczny, dążenie do ideałów, wstręt do głupoty, kłamstwa i
krętych dróg życia.
Fundament w postaci solidnego wychowania otrzymał Ekier
od rodziców i wpływu rodziny na jego postawę nie można nie docenić. Już od najmłodszych lat uczono go, że mądra praca powinna
wypełniać człowiekowi życie. Również odpowiedzialność uważano w jego rodzinie za jedną z najważniejszych wartości. Na tej opoce zbudował swoje człowieczeństwo. Jako młody artysta wzrastał
w przekonaniu o konieczności zmierzania ku ideałom sztuki. Jego
mistrzowie nauczyli go, że postawa artysty powinna być bezkompromisowym dążeniem do odkrycia prawdy o dziele muzycznym,
a także prawdy o sobie samym. Ekier rozumiał, że myśli i doświadczenia człowieka odzwierciedlają się w jego postawie, słowach, czynach. Wiele razy obserwował to zjawisko także w sferze
artystycznej zarówno wtedy, gdy słuchał czyjejś gry, jak i w sytuacji, kiedy sam był wykonawcą: „W moim wykonaniu znajdują odbicie zarówno wszystkie rzeczy pozytywne, które nawarstwiły się
we mnie w ciągu życia, jak również wszystkie rzeczy negatywne.
Każde więc wyjście na estradę to rodzaj rachunku sumienia dziwnie przetransportowany na język dźwięków, to jakby przedsmak
rzeczy ostatecznych”2.
Tradycja muzyczna obecna w rodzinie Ekiera od pokoleń
wpłynęła na jego życie. Pierwszy kontakt z muzyką zawdzięczał
swojemu ojcu, który mimo sprawowania funkcji urzędnika krakowskiego magistratu grał na wielu instrumentach a także komponował. I dla nikogo, kto Stanisława Ekiera znał, nie było to tajemnicą: „Dusza jego nie była przy aktach, fascykułach, numerkach ła-

J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. W: Odpowiedzialność artysty wczoraj – dziś
– jutro. Red. M. Demska-Trębacz. AMFC, Warszawa 1990, s. 55.
2
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cińskich i arabskich, z kreseczką u boku i u dołu. Żył on muzyką”3.
Największy rozgłos zyskał dzięki muzyce do wodewilów Konstantego Krumłowskiego: Białe fartuszki (1919) i Bosa królewna – Dziewczyna w perkaliku (1930). Pisał także drobniejsze kompozycje: „Rok
w rok powstawały walczyki, poleczki i sztajerki, które były atrakcją
zarówno dystyngowanych balów, jak i ludowych zabaw na Zwierzyńcu”4. Był także autorem pieśni patriotycznych. W charakterystyce jego sylwetki artystycznej podkreślono, że „Wiązał swe natchnienie też i z momentami historycznemi. Nie kto inny, jak Stanisław Ekier zachęcał swoim Marszem Burów bohaterskich Transwalczyków, ażeby dobrze maszerowali i brytyjskiego ognia się nie bali.
Podczas wybuchu entuzjazmu projapońskiego, gdy wszyscy witali
się krewkiem »banzaj«, nie zabrakło Stanisława Ekiera, który nie
tyle Japończykom, ile Polakom dodawał ognia w antycarskich
uczuciach, komponując Marsz Japoński. Marsz ten był z zapałem
grywany zwłaszcza przez orkiestry studenckie. Pozostały po Ekierze jeszcze marsze na cześć Wyspiańskiego i na cześć Rokitny”5. O
działalności Stanisława Ekiera informują czasopisma sprzed II wojny światowej. Jego zasługi dla rozwoju kulturalnego Krakowa nie
poszły w zapomnienie. Z kolei rodzinne wspomnienia ukazują Stanisława Ekiera jako człowieka życzliwego i towarzyskiego.
Żona Stanisława Ekiera, Janina z oddaniem zajmowała się
wychowaniem obojga swoich dzieci. Jako panna z dobrego domu
odebrała wykształcenie ogólne i muzyczne. Niekiedy więc na stojącym w salonie fortepianie marki Pelikan grywała drobne utwory
różnych kompozytorów, a czasem nawet fragmenty kompozycji
męża.
Stanisław Ekier starał się zaszczepić swoim dzieciom pasję artystyczną. Komponował z myślą o nich drobne utwory fortepianowe a także opracowywał popularne melodie w układzie na cztery
ręce. Kiedy umocnił się w przekonaniu o uzdolnieniach muzycznych swoich dzieci, zaczął się zastanawiać, jak pokierować ich wykształceniem. Pewnego dnia u zbiegu ulic Wiślnej i św. Anny spoDynastja Ekierów, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1937, nr 89.
Tamże.
5 Tamże.
3
4
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tkał znajomego, którego syn – Mieczysław Münz – był w tamtych
czasach światowej sławy pianistą. „Pan Münz, poproszony o radę,
bez wahania odrzekł: Oddaj dzieci do pani Olgi Stolfowej, to najlepsza nauczycielka fortepianu w Krakowie, ona uczyła mojego
Mietka”6. Stanisław Ekier skorzystał z rady i edukację pianistyczną
obojga oddał w ręce Olgi Stolfowej, która okazała się znakomitą
nauczycielką, a w późniejszych latach także oddaną przyjaciółką
Haliny i Jana.
Fakt, że Jan Ekier urodził się w rodzinie o takich przekonaniach nie pozostał bez wpływu na jego światopogląd i kierunek
zainteresowań. Podobnie jak wypełniona muzyką atmosfera codziennego życia domowego. I chociaż inicjatywa wczesnego rozpoczęcia nauki gry na fortepianie wyszła ze strony ojca i to on zdecydował, u kogo dzieci będą pobierać lekcje, to jednak istotne znaczenie miała również jednomyślność rodziców co do ich wychowania i edukacji, ponieważ później to właśnie matka zaprowadzała je
na lekcje, przysłuchiwała się ich grze, a po powrocie do domu pilnowała, aby Jan i Halina sumiennie ćwiczyli według zaleceń nauczycielki; czuwała więc nad systematycznością tej nauki. Porozumienie rodziców co do wychowania i wykształcenia dzieci owocowało dobrą atmosferą sprzyjającą nauce i rozwojowi. Rodzina wiele
czasu spędzała razem. Wspólnie uczestniczyli w życiu kulturalnym
Krakowa, a kiedy Jan i Halina zaczęli występować na koncertach,
rodzice wspierali ich swą obecnością.
Stanisław Ekier rozbudził w swoim synu ogromne ambicje.
Umocnił go też w wierze we własne możliwości. W późniejszych
latach Jan Ekier nigdy nie wątpił w siebie, nie zastanawiał się nad
słusznością obranej przez siebie drogi. Tę postawę w dużej mierze
zawdzięczał dobremu wychowaniu. Ojciec odkrył jego talent, ukierunkował edukację, ukształtował osobowość. Matka otoczyła go
opieką i czułością. Z siostrą łączyła go wspólna pasja – muzyka.
Halina żywiła podziw dla osiągnięć brata i wspierała go w jego
pracy artystycznej. Pomogła mu w czasie Konkursu Chopinowskiego: doradziła w wyborze fortepianu i zastąpiła w pracy akomJ. Ekier, O słowniku i polskich pianistach. Refleksje i wspomnienia nestora. W: St.
Dybowski, Słownik pianistów. Selene, Warszawa 2003, s.10.
6
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paniatora. Wyjaśnić trzeba, że z chwilą rozpoczęcia studiów w
Warszawie Ekier podjął pracę zarobkową, aby zapewnić sobie
utrzymanie7. Nie mógł z niej zrezygnować nawet w czasie trwania
Konkursu. Dzięki zrozumieniu i pomocy siostry ze spokojnym sumieniem przystąpił do przesłuchań mając pewność, że nikogo nie
zawiedzie.
Rodzina, w której Ekier przyszedł na świat i się wychowywał
dała mu oparcie i przygotowała do wejścia w samodzielne życie.
Dobre doświadczenia przydały się, gdy założył swoją rodzinę.
Pierwsze małżeństwo z aktorką Danutą Szaflarską zawarł w czasie
II wojny światowej. Z tego związku urodziła się córka Maria. Małżeństwo nie przeszło jednak próby czasu. Rozstanie nastąpiło w
atmosferze wzajemnego zrozumienia. Kilka lat później – już w
okresie powojennym, kiedy Ekier pełnił funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie, poznał młodą pianistkę
Marię, która wkrótce została jego żoną. Z tego związku urodzili się
dwaj synowie Stanisław Jan i Jan Jakub8.
Lata po II wojnie światowej to w życiu Jana Ekiera czas przemian – w sferze osobistej zawarcie drugiego małżeństwa i przyjście na
świat synów, w sferze zawodowej rozpoczęcie działalności pedagogicznej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie,
udział w pracach jury Konkursów Chopinowskich oraz wejście w
dziedzinę edytorstwa muzycznego, która, jak się szybko okazało, stała się największą jego pasją. Ekier ponadto wiele koncertował. Występował z recitalami w Polsce i za granicą. Dokonał wielu nagrań utworów na fortepian solo i z towarzyszeniem orkiestry. Zasiadał w jury
międzynarodowych konkursów pianistycznych, prowadził kursy
mistrzowskie. Komponował i pracował nad Chopinem. Jego działalność artystyczno-naukowa z roku na rok była coraz bardziej bogata.
Dodatkowo edytorstwo chopinowskie silnie go wciągało. Ekier zrozumiał, że dzieła Fryderyka Chopina wymagają nowego spojrzenia,
7 Ekier pracował jako akompaniator w szkole tańca pani Janiny Mieczyńskiej. Więcej na ten temat [w:] A. Teichman, Jan Ekier. FWN-PWM, Warszawa-Kraków 2013.
8 Młodszy syn profesora Jana Ekiera Jan Jakub obecnie używa drugiego ze
swoich imion, głównie ze względów praktycznych, nie chcąc jako autor publikacji, być mylony z ojcem.
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metody i opracowania. Podkreślał, że wszystkie dotychczas wydane
edycje jego dzieł są niedoskonałe, a ponieważ służą one głównie pianistom, to w rezultacie muzyka ta wykonywana jest na podstawie
zapisu nutowego, w wielu miejscach znacznie różniącego się od tego,
który pozostawił kompozytor. Świadomy tej sytuacji podjął się
ogromnego przedsięwzięcia – opracowania edycji, której tekst byłby
wolny od nieoryginalnych naleciałości. Chciał, aby kompletne dzieło
muzyczne Fryderyka Chopina poznano w takim kształcie, jaki nadał
mu sam kompozytor.
Chociaż utwory Chopina Ekier grał od najmłodszych swoich
lat, to ich wartość poznał w pełni dopiero w czasie wojny. Poczuł,
że stały się one dla niego zrozumiałe. Pomysł opracowania wydania urtekstowego, który przedstawił Radzie Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina tuż po wojnie „przyjęty został zrazu
ze zdecydowaną niechęcią, przykrywaną niekiedy dobrym wychowaniem. Muzykolodzy wykazywali umiarkowany sceptycyzm”9. Ekier nie zamierzał jednak ustąpić. Kiedy z końcem 1948
roku otrzymał – z rąk Tadeusza Ochlewskiego – pierwszy tom wydania Chopinowskiego „Dzieła Wszystkie” pod redakcją Ignacego
Jana Paderewskiego, Józefa Turczyńskiego i Ludwika Bonarskiego,
zauważył braki źródłowe, a był już wtedy przekonany, że dopiero
ich kompletność daje szansę na wyciągnięcie trafnych wniosków
dotyczących intencji twórcy. Miał też wątpliwości co do zastosowanych metod opracowania tekstu. Ocenił, że wydanie „Dzieła
Wszystkie” nie jest opracowaniem urtekstowym, a tylko takie
uważał za prawdziwie wartościowe.
Od 1946 do 1959 roku Ekier starał się o zaakceptowanie projektu urtekstowego wydania dzieł Fryderyka Chopina. Z tych trzynastu lat, jedenaście10 trwało przekonywanie Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (TiFC), żeby zechciała zatwierM. Tomaszewski, O Janie Ekierze. W: Jan Ekier. Artysta stulecia. W darze Chopinowi. Księga dedykowana Janowi Ekierowi z okazji jubileuszu stulecia urodzin.
Red. I. Poniatowska. NIFC, Warszawa 2013, s. 56.
10 Chodzi o okres od 1946 do 1957. W 1957 roku Rada Naukowa TiFC-u zatwierdziła projekt urtekstowego wydania dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją
Jana Ekiera. Por. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa im. F. Chopina (3.
II. 1955 – 30. IV. 1958). TiFC, Warszawa 1958, s. 11, 12.
9
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dzić i patronować temu przedsięwzięciu. Ważne bowiem było, żeby do prac włączyła się instytucja naukowo-artystyczna powołana
z myślą o propagowaniu twórczości polskiego kompozytora w kraju i za granicą. Taki cel miał realizować założony przed wojną w
Warszawie Instytut Fryderyka Chopina, który w latach powojennych zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Ekier
zabiegał o poparcie tej instytucji także dlatego, że do wydania
urtekstowego niezbędne było zgromadzenie jak najpełniejszego
zbioru źródeł, dotychczas rozproszonych, czym i tak miała się zająć
ta instytucja. Zapewnienie sobie do nich stałego i nieograniczonego
dostępu było jednym z najważniejszych jego celów.
Pomysł Ekiera wywołał pewne zainteresowanie, ale też, jak
wspomniano, niechęć i nieufność. Idea chopinowskiego urtekstu
była wspaniała, ale złożoność i rozległość przedsięwzięcia skłaniała
wiele osób do myślenia, że plan Ekiera z góry skazany jest na niepowodzenie. Nie wydawało się prawdopodobne, aby mógł sobie z
tym poradzić. Zaskoczeniem było dla Ekiera odkrycie, że nie wszyscy, mimo publicznych deklaracji, podzielali pogląd, że współczesne wykonawstwo muzyczne powinno opierać się na urtekście a
przecież o intencji twórcy, jako czynniku najwyższej wagi, mówiło
się coraz częściej. Niechęć do tej sprawy stała się widoczna, gdy
odrzucono projekt Wydania Narodowego, chociaż w rozmowach
nieoficjalnych przyznawano Ekierowi rację, a planowane przez
niego przedsięwzięcie określano jako wiele obiecujący na przyszłość kierunek myślenia i zgadzano się, że w wykonawstwie trzeba podążać za intencją kompozytora. Ten sceptycyzm co do wydania urtekstowego Jan Ekier tłumaczył naturą człowieka, czyli obawą przed tym, co nowe i przyzwyczajeniem do wcześniej opracowanych wersji opartych na innych zasadach.
Po wielu latach starań, projekt został jednak zaakceptowany,
co uroczyście obwieszczono w prasie: „Na wniosek Rady Naukowej TIFC Zarząd Towarzystwa podjął w październiku 1957 roku
uchwałę o Wydaniu Narodowym jako najtrwalszym pomniku, jaki
zostanie wystawiony Chopinowi [...] Realizację wydawnictwa, jego
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nazwę i osobę redaktora naczelnego zatwierdziła Rada Państwa
PRL na posiedzeniu w dniu 14 II 1959 roku”11.
Z końcem lat pięćdziesiątych polskie środowisko muzyczne
wykazało duże zainteresowanie Wydaniem Narodowym – projektem ambitnym a przy tym pionierskim. Ekier, który sens widział w
pracy zespołowej, chciał zaangażować w to przedsięwzięcie najwybitniejszych polskich specjalistów. Zamierzał również wciągnąć
w problematykę edytorstwa chopinowskiego młodych naukowców, aby mogli zdobywać doświadczenie i uczestniczyć w powstawaniu tak ważnej edycji. Plany wyglądały obiecująco. Ekier
zapowiedział publikację pierwszego tomu na Rok Chopinowski
1960. Niestety, to właśnie czynnik ludzki – brak stałych współpracowników – okazał się najsłabszym ogniwem. I chociaż Ekier
zwrócił się do muzyków, z którymi znał się od lat i którzy wierzyli
w słuszność tej pracy, to jednak, jak pokazała rzeczywistość, nie
mógł ostatecznie liczyć na ich pomoc i wytrwałość. Do końca w
głosie Jana Ekiera pobrzmiewała nuta żalu: „Oni tę oferowaną rolę
przyjęli, ale jak przyszło do realizacji, proponowana praca okazała
się prawdopodobnie zbyt absorbująca, więc powoli zostawałem z
tym przedsięwzięciem sam”12. Z miesiąca na miesiąc topniała grupa osób zaangażowanych w ten projekt. Ogrom pracy przekraczał
możliwości jednego człowieka i chociaż Ekier nie chciał zrezygnować, był tą sytuacją bardzo zaniepokojony, ponieważ tempo prac
radykalnie osłabło. Planowy termin ukazania się pierwszego tomu
został przekroczony, co Ekier jako człowiek słowny i ambitny bardzo odczuł. A do tego grupa współpracowników rozpierzchła się
na dobre. Wtedy zrozumiał, że został z projektem sam. Postanowił
jednak dalej pracować. Miał przy tym wiele szczęścia, ponieważ
utwierdzili go w tej decyzji najbliżsi. To rodzina, nie środowisko
muzyczne, wsparła Ekiera. Jako pierwsza pomocną dłoń podała
żona Maria. Przez wiele lat z niesłabnącym zaangażowaniem i oddaniem uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, choć początkowo –
11 Narodowe Wydanie Dzieł Chopina. Rozmowa z prof. J. Ekierem. „Ruch Muzyczny” 1959 nr 16, s. 7.
12 Fragment rozmowy autorki z J. Ekierem. Warszawa 25.04.2008 (tekst autoryzowany).
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jak przyznał profesor – żywiła pewne obawy, czy jest ono wykonalne. Argumenty męża w końcu ją przekonały. Na solidnej, ale i
ciężko pracującej maszynie Remington cierpliwie przepisywała
setki stron komentarzy Wstępu i Wydania Narodowego, sporządzała też ręczne podkłady do pierwszych zeszytów nutowych.
W to przedsięwzięcie zaangażowała się również inna bardzo
bliska osoba z rodziny – mieszkająca w Krakowie siostra Halina
Ekierówna, uznana pianistka i pedagog z długoletnim doświadczeniem13. Na jej pomoc brat mógł zawsze liczyć, tak też było i tym
razem. Jednak niedługo po podjęciu prac Halina zmarła. Podczas
audycji radiowej syn profesora Jakub Ekier tak wspominał tę historię: „Głęboko przejmującą mnie informacją był fakt, że ciocia Halisia, która była pierwszym, obok mojej mamy, Marii Ekierowej,
współpracownikiem ojca w początkach pracy nad Wydaniem Narodowym, podejmując się tej współpracy, była już wówczas ciężko
chora. Rak niestety postępował. Kiedy ojciec na godzinę przed
śmiercią mojej cioci wszedł do jej pokoju, zobaczył gotową, odłożoną skrupulatnie na fortepianie, korektę Ballad Chopina, a to oznaczało, że mimo choroby doprowadziła do końca pracę, którą obiecała ojcu wykonać. Ballady to był pierwszy zeszyt Wydania Narodowego”14. Mimo tych bolesnych okoliczności Ekier musiał zmobiHalina Ekierówna wykształcenie pianistyczne zdobyła u Olgi Stolfowej i
profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Podobnie jak brat, podczas wojny i okupacji udzielała się artystycznie. Po wyzwoleniu Ekierówna wzięła udział w znaczącym w jej życiorysie artystycznym recitalu, partnerując Irenie Dubiskiej. W programie tego występu znalazła się między innymi Sonata z diabelskim trylem G.
Tartiniego oraz Sonata F-dur op.24 L. van Beethovena. W recenzji, która ukazała
się po koncercie, Stefan Kisielewski napisał: „Do powodzenia recitalu w wysokim stopniu przyczyniła się akompaniatorka […] świetna, rasowa pianistka,
obdarzona przy tym wybitną inteligencją muzyczną”. Za: St. Dybowski, Słownik
polskich pianistów, dz. cyt., s. 159. Przytoczona tu recenzja prasowa nie stanowi
wyjątku, ponieważ Halina Ekierówna w okresie swoich intensywnych występów
artystycznych zawsze miała dobrą prasę. Jako pedagog pracowała początkowo
na stanowisku asystenta w klasie prof. Zbigniewa Drzewieckiego w krakowskiej
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Od 1951 roku prowadziła własną klasę
fortepianu, wykształciła wielu zdolnych pianistów. Do uczniów docent Haliny
Ekierówny należał Krzysztof Meyer oraz Elżbieta Głąbówna.
14 „Słynne rody i rodziny” – audycja radiowa. (Program II Polskiego Radia
13.01.2008 i 10.02.2008). Red. W. Malesa.
13

650

lizować siły i wytrwać w raz podjętej decyzji. Z czasem, mniej więcej z początkiem lat dziewięćdziesiątych, w przedsięwzięcie włączyła się pozostała część rodziny. Jan Ekier wspominał: „Syn Stanisław, który jest fotografikiem, robił reprodukcje wielu stron rękopisów, była to sprawa ważna w czasach, gdy jeszcze nie było możliwości skanowania. Córka Maria, z wykształcenia plastyk, zaprojektowała okładkę. To właśnie jej pomysłem jest umieszczony na
okładce, dynamiczny w swym kształcie i symboliczny w znaczeniu, autograf podpisu Fryderyka Chopina. Z kolei młodszy syn –
Jakub, pomagał w tłumaczeniach, ponieważ jego specjalnością jest
germanistyka”15.
Zwłaszcza w późniejszych latach swego życia Ekier zwykł
myśleć o Wydaniu Narodowym jako o swoim życiowym przeznaczeniu. Nie wierzył w przypadki, dlatego lubił łączyć epizody,
zwracać uwagę na pozornie niewiele znaczące niuanse pojawiające
się w rozmowach, odwoływać się do obserwacji, które układały się
w jego odczuciu w pewien logiczny ciąg i nasuwały mu myśl, że
każdy z tych czynników przyczynił się do rozpoczęcia przez niego
starań o wydanie Chopinowskiego urtekstu. Jan Ekier był inicjatorem, twórcą i redaktorem naczelnym Wydania Narodowego –
pierwszego polskiego urtekstu dzieł Chopina. Przez ponad pięćdziesiąt lat był zaangażowany w jego realizację. Zakończenie prac
nad wydaniem przypadło na Rok Chopinowski 2010. Pomimo poczucia ogromnej satysfakcji Ekier mówił skromnie, że wartość tego
dokonania oceni historia.
Rodzina odegrała znaczącą rolę w życiu osobistym i zawodowym Jana Ekiera. Rodzice byli jego pierwszymi nauczycielami i
wychowawcami. Pokazali mu wartości, które sprzyjają budowaniu
więzi z najbliższymi. Dzięki temu także w dorosłym życiu szanował wartości rodzinne. Chętnie sięgał pamięcią nie tylko do pokolenia rodziców i dziadków, ale znacznie dalej. Opowiadał o przodkach, ich osobowości, wykształceniu, wykonywanych zawodach,
poglądach, zasługach. Chociaż całe swoje dorosłe życie mieszkał w
Warszawie fakt ten nie wymazał z jego pamięci lat spędzonych w
Fragment rozmowy autorki z J. Ekierem. Warszawa 09.05.2008. (tekst autoryzowany).
15
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rodzinnym mieście Krakowie. Swoich przodków wspominał często
a informacje o przeszłości rodziny przekazywał swoim dzieciom i
wnukowi. Dokumenty, wycinki prasowe i pamiątki przechowywał
starannie. Wiedział, że dzięki nim nigdy nie zapomni kim jest i
skąd się wywodzi. Przeszłość określała jego tożsamość. Zakładając
własną rodzinę Ekier rozumiał, że istotne znaczenie ma stworzenie
trwałej i opartej na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu relacji małżeńskiej, ponieważ jest ona punktem wyjścia do roli rodzica.
Ekier troszczył się o to, aby więzi rodzinne nie osłabły. Umiał docenić dobrą wolę i talenty członków swojej rodziny. Pokazał, że
wybitny artysta może być też wspaniałym człowiekiem, dla którego kwestia odpowiedzialności za swoją postawę i przyszłość rodziny nie pozostaje jedynie interesującym tematem teoretycznych
rozważań.
Streszczenie
Jan Ekier jako artysta doszedł do wybitnych osiągnięć. Spojrzenie
na jego biografię od innej, mniej znanej strony pozwoli ujrzeć sylwetkę
artysty w nowym świetle. Rodzina w jakiej się urodził i wzrastał miała
ogromny wpływ na wybór przez niego drogi życiowej. Wyraźne normy
moralne jakimi kierowali się rodzice Ekiera wpłynęły na ukształtowanie
się jego charakteru, postawy i określenie priorytetów życiowych. Wartości, jakie wyniósł z domu rodzinnego miały znaczenie w sytuacji, kiedy
Ekier podjął próbę założenia własnej rodziny. Przeanalizowanie relacji
rodzinnych i ukazanie wpływu Ekiera na życie rodzinne pozwala określić
go człowiekiem odpowiedzialnym, ofiarnie troszczącym się o dobro innych, ale i umiejącym inspirować, łączyć rodzinę we wspólnej pracy. Jan
Ekier umiał zestroić obowiązki rodzinne z realizacją własnych pragnień
artystycznych.
Summary
Jan Ekier in the inner circle of relatives
Jan Ekier has achieved a remarkable success as an artist. Looking at
his biography from a different, less known angle presents a broad outline
of the artist’s life and work in new light. The family, he was born and
grew up in, has had an immense influence on his choice of a life path. The
clear moral compass used by Ekier’s parents has affected his character
and attitude, as well as has determined his life priorities. Those values,
which he had taken from the family home, have proved to be of enor-
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mous significance when Ekier tried to start his own family. The analysis
of his family relations and Ekier’s influence on the life of his family, presents him as a responsible man, dedicated to the good of others, as well as
capable of inspiring and encouraging the family to work together. Jan
Ekier has had this rare ability to make family duties and his own artistic
needs function in harmony.
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Katarzyna Świercz

Sytuacje rodzinne bohaterek powieści dla młodzieży Marty Fox
(w kontekście osobowości rodzinnych Davida Fielda)
W tradycyjnym rozumieniu rodzinę tworzą połączeni związkiem małżeńskim kobieta i mężczyzna oraz ich dzieci. W szerszym
znaczeniu, rodziną można nazwać również dalszych krewnych,
wujostwo, dziadków. Jak zauważa Gertruda Skotnicka:
Rodzina jest kategorią złożoną, wielowymiarową i wieloaspektową,
stąd nie mieści się w żadnej lapidarnej definicji. Definicji jest wiele1.
Wskazana różnorodność wyjaśnień terminu wynika również
z faktu, że rodzina jest obiektem badań różnych działów nauki, od
antropologii, biologii, historii, aż po pedagogikę, psychologię i socjologię. Szukając uogólnień i wyrażeń określających słowo „rodzina” Skotnicka pisze dalej:
Z definicji, choć zróżnicowanych, można wydobyć to, co się powtarza i jest dla pojęcia najbardziej zasadnicze, a więc, że rodzina jest podstawową komórką społeczną o szczególnej strukturze, ponieważ przynależność do niej implikuje sam fakt narodzin, że jest oparta na rodzinnych
więzach pokrewieństwa, że jest najważniejszym miejscem kształtowania
się człowieka w całej pełni jego człowieczeństwa2.
Przez większość ludzi rodzina jest postrzegana jako jedna z
podstawowych wartości. Sytuacja w rodzinie ma zasadniczy
wpływ na kształtowanie się osobowości i postaw dzieci. Barbara
Pytlos stwierdza:
Rodzina to pierwsze środowisko, z którym dziecko styka się po urodzeniu. W nim wzrasta, z nim związane są jego pierwsze doświadczenia

1

G. Skotnicka, Jaka jesteś polska rodzino we współczesnej beletrystyce dla dzieci i
młodzieży? Rekonesans tematyczno – problemowy, [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, pod red. J. Papuzińskiej i G. Leszczyńskiego, Warszawa
2002, s. 79.
2
Tamże, s. 80.
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życiowe. Powinno być to miejsce święte, czyste, piękne, chociaż nie pozbawione problemów3.
W przywołanym fragmencie autorka idealizuje rodzinę, opisując jaka „być powinna”, jednak rzeczywistość przynosi wiele odmiennych obrazów rodziny. Rosnąca liczba rozwodów, problemy materialne i zawodowe oraz związane z nimi emigracje zarobkowe, chłód
emocjonalny, obojętność dorosłych wobec problemów dzieci - to tylko
niektóre z symptomów świadczących o kryzysie współczesnej rodziny. Literatura nie pozostaje obojętna wobec wartości jaką jest rodzina.
Temat ten daje duże możliwości pisarzom, którzy tworzą różnorodne
kreacje, poruszając aktualne problemy społeczne, również te dotyczące trudności z jakimi borykają się rodziny.
Zainteresowanie rodziną, - jak podaje Jolanta Szcześniak - domem, jego funkcjami i wpływem na rozwój człowieka wzrasta zawsze wtedy, gdy nastają czasy nieładu społecznego, destabilizacji i zanikania norm
moralnych. Wydaje się, że właśnie wówczas literatura powinna propagować określone wzorce oraz postawy, dzięki którym można będzie przezwyciężyć trudności i doprowadzić do rozkwitu tę najbardziej podstawową
komórkę życia społecznego4.
Szczególnie często obraz rodziny pojawia się na kartach książek adresowanych do młodego odbiorcy. W tego typu utworach
relacje zajmują istotne miejsce. Dla młodzieży w okresie adolescencji dom rodzinny staje się miejscem najważniejszym, w którym często kształtują samych siebie, rozwijają się, jak również borykają się
z problemami i konfliktami. Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym dochodzi do ugruntowania się charakteru młodych ludzi.
Do licznych egzemplifikacji, realizacji tematu rodziny w prozie dla młodzieży, należą powieści dla dziewcząt autorstwa Marty
Fox. Obrazy rodzin w utworach tej autorki można podzielić na dwa
typy potraktowane opozycyjnie. Z jednej strony pisarka prezentuje
rodziny prawidłowe, z drugiej dotknięte w różnym stopniu pro3

B. Pytlos, Rodzina i szkoła w wybranych utworach dla dzieci, [w:] Literatura dla dzieci i
młodzieży po roku 1980, pod red. K. Heskiej – Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 75.
4
J. Szcześniak, Dom, rodzina i przemiany obyczajowe w prozie dla młodzieży, [w:]
Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, pod red. K. Heskiej – Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 99.
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blemami współczesności, upośledzone i zaburzone. Dla lepszego
zobrazowania literackich portretów rodziny odwołać należy się do
teorii i typologii rodzin, którą w sposób adekwatny do potrzeb niniejszego artykułu, opracował David Field.
1. Typologia rodzin według Davida Fielda
Amerykański doradca małżeński i rodzinny – David Field –
jest autorem książki zatytułowanej Osobowości rodzinne. Pozycja ma
formę nie tylko rozprawy teoretycznej, ale również psychologicznego poradnika, mającego pomóc dorosłym dzieciom w ugruntowaniu swoich relacji z rodzicami oraz w lepszym zrozumieniu
własnych zachwiań i modeli wychowawczych. Takie podejście autora determinuje brzmienie definicji rodziny, jaką przytacza:
Rodzina pochodzenia to dom, w którym się wychowałeś.[…] Ogólnie
mówiąc, twoją rodziną pochodzenia jest grupa rodzinna, z którą spędziłeś
w dzieciństwie najwięcej czasu5.
Rodzina ma charakter dynamiczny, podlegający ciągłym
zmianom. Zmienność dotyczy relacji i nastrojów, wzajemnych
uwarunkowań, ale również czynników zewnętrznych wpływających na rodzinę. Nie zmienia to jednak faktu, iż jej członkowie często potrafią przewidzieć reakcje poszczególnych osób wchodzących
w skład grupy rodzinnej. Określony sposób zachowania w codziennych sytuacjach, taki który jest czytelny i przewidywalny dla
domowników nazywany jest przez Fielda interakcyjnym wzorcem
rodzinnym i stanowi podstawę struktury rodziny.
Struktura rodziny dzieli się na podsystemy: rodziców, dzieci
oraz jednostkowe. Małżeństwo stanowiące podstawę funkcjonowania rodziny, jest odpowiedzialne za wychowanie dzieci oraz
sprawuje nad nimi władzę. Wpływa również bezpośrednio na relacje w całej rodzinie, ponieważ jak wskazuje David Field: Istnieje
bezpośredni związek pomiędzy zdrowym małżeństwem a zdrową rodziną6.
Drugą istotną grupą w strukturze rodziny jest podsystem
dzieci. Rodzice mają obowiązek zapewnienia im opieki, wspierania
emocjonalnego i fizycznego rozwoju oraz przygotowania do od5
6
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powiedzialności w dorosłym życiu. Jedynie rodzice mogą realizować tego typu zadania.
Dzieci kształtują właściwy obraz siebie, – podaje Field – uczą się
odpowiedzialności i wartości duchowych poprzez przynależenie do systemu rodzinnego. Każda komórka rodzinna w unikalny sposób modyfikuje i
przystosowuje otaczającą ją kulturę, nie rezygnując z własnych wartości i
tradycji7.
Każde dziecko ma dwie podstawowe potrzeby psychiczne, są
nimi: potrzeba indywidualności oraz potrzeba relacji z innymi. Zadaniem rodziców jest otwieranie dziecka na świat i zachęcanie go
do nawiązywania relacji poza rodziną, przy jednoczesnym zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa i wspieraniu jego samoakceptacji. Indywidualność łączy się z budowaniem własnej wartości,
potrzeba relacji zaś, z koniecznością komunikacji i budowania
związków. Celem rodzicielstwa jest wspieranie rozwoju i dbanie o
równowagę w tych dwóch obszarach.
Centralnym elementem wspomnianej książki jest typologia
rodzin zaproponowana przez autora. David Field podzielił rodziny
na pięć różnych typów: rodzina związków(prawidłowa), władzy,
opiekuńcza (nadopiekuńcza), chaotyczna i nadmiernie uzależniona
(uwikłana). Charakteryzując poszczególne grupy, autor brał pod
uwagę następujące kryteria: relacje małżeńskie, styl rodzicielski,
dynamikę życia rodzinnego, reakcję dzieci na typ rodzinnej osobowości, reakcję na odejście z domu dorosłych dzieci oraz wpływ
religii i wartości duchowych na życie rodziny.
Pierwszym opisanym i najbardziej pożądanym typem rodziny
jest rodzina związków. Według definicji Fielda w rodzinie prawidłowej szanuje się prawa i uczucia wszystkich członków, pielęgnuje rodzinne relacje, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności i odrębności. Związek małżeński opiera się na zrozumieniu,
wzajemnej trosce i wsparciu w trudnych sytuacjach. Równowaga,
w tym typie rodziny, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
a także swobodę oraz możliwości rozwoju. Nie oznacza to jednak,
że dzieci nie są dyscyplinowane, kiedy zachowują się nieodpowiednio. W rodzinie związków kary są jednak sprawiedliwe, ade7
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kwatne do przewinień, a dzieci rozumieją zasady panujące w domu. Problemy są wspólnie omawiane oraz rozwiązywane, co pomaga w budowaniu wzajemnego zaufania i właściwego modelu
komunikacji. Rodzina kieruje się określonym systemem wartości,
broniąc go, zachowując jednocześnie otwartość na świat i dużą dozę tolerancji. Dorosłe dzieci chętnie wracają do rodzinnego domu.
Czują się przygotowane do samodzielnego życia i pewne siebie.
Zakładając własne rodziny, wiedzą, że mogą liczyć na pomoc, a
także rady swoich rodziców, którzy starają się nie narzucać swoich
poglądów dorosłym dzieciom. O rodzinie związków Field pisze:
Rodzina związków nie jest doskonalą rodziną, bo takie rodziny nie
istnieją. Jeśli pochodzisz z rodziny posiadającej ten typ osobowości, masz
prawdopodobnie wiele miłych i niewiele złych wspomnień (jeśli w ogóle
masz te ostatnie). Uważaj się za człowieka szczęśliwego i dbaj o zachowanie tej tradycji8.
Kolejny typ osobowości rodzinnej to rodzina władzy. Charakteryzuje się ona wyraźną strukturą, silną władzą rodziców, określonym
katalogiem zasad, który przedkładany jest ponad stosunki międzyludzkie, co skutkuje problemami z budowaniem relacji, obcością. Styl
życia małżonków jest surowy, nie okazują oni sobie uczuć inaczej, niż
poprzez wykonywanie obowiązków. Mąż i żona nie spędzają również wspólnie wolnego czasu. Według Fielda takie małżeństwa mogą
zakończyć się rozwodem, szczególnie gdy sprzeczki nie kończą się
rozwiązaniem problemu, a wroga atmosfera w domu narasta. W takiej sytuacji dzieci są zwykle rozdarte pomiędzy dwójką ciągle negatywnie nastawionych do siebie rodziców.
W rodzinach władzy rodzice mają wysokie oczekiwania wobec dzieci nakładając na nie liczne obowiązki i zadania. Często krytykują, ciągle „podnosząc poprzeczkę”, nie zdarza się natomiast
chwalenie dzieci, ich postępy przyjmowane są za oczywiste. Dzieci
traktują rodziców bardziej jak przełożonych, niż jak troskliwych
opiekunów, przez co wycofują się emocjonalnie, czują się osamotnione w swoich problemach. Dom rodzinny opuszczają szybko,
wracają do niego jedynie z poczucia obowiązku.

8
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W pewnym sensie przeciwnym typem rodziny jest rodzina
opiekuńcza. W tym przypadku to dzieci mają władzę nad rodzicami i wykorzystują swoją wpływową pozycję stawiając żądania, a
niespełnianie zachcianek często staje się źródłem oskarżeń wobec
rodziców. Ten typ relacji przesadnie koncentruje się na uczuciach,
unikając za wszelką cenę niewygodnych, konfliktowych sytuacji.
Jednocześnie rodziny takie kultywują rodzinne tradycje, wzajemną
lojalność, odnoszą się do siebie z szacunkiem oraz wrażliwością.
Małżonkowie poświęcają się dla dzieci i skupiają na nich całą swoją
uwagę, chcąc spełniać wszystkie ich pragnienia. Dzieci natomiast
stawiają wymagania rodzicom, ich wygórowane oczekiwania nigdy nie spotykają się z odmową. Dorosłe dzieci mają problemy z
opuszczeniem domu rodzinnego, opóźniają ten moment i są jedynie pozornie niezależne. Często rodzice szkodzą małżeństwu swojego dziecka, chcąc nadal być najważniejsi w jego życiu.
Kolejny typ rodziny to został przez Fielda nazwany – chaotycznym. Członkowie takich rodzin są pozbawieni wzajemnych
więzi, często skonfliktowani. Dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, a rodzice niekonsekwentni i nieodpowiedzialni. Małżeństwa w tych rodzinach się nie kochają, często grożą sobie wzajemnie rozwodem. Członkowie rodziny żyją obok siebie, nie wspólnie.
Dzieci czują się niekochane i zagrożone, są krytykowane oraz dyscyplinowane w sposób niesprawiedliwy, upokarzający. Opuszczają
dom rodzinny bardzo wcześnie, wracają niechętnie, jedynie z poczucia obowiązku. O rodzinach chaotycznych Field pisze:
Głównym wyzwaniem, jakie staje przed dorosłym dzieckiem pochodzącym z rodziny chaotycznej, jest zrozumienie i uznanie potrzeby nauczenia się właściwego odnoszenia do innych.[….] Dorosłe dzieci z rodzin
chaotycznych są zdolne do popełniania aktów przemocy. Taka sytuacja
wymaga specjalnej uwagi9.
W rodzinach nadmiernie uzależnionych przesadną uwagę
przywiązuje się do wzajemnych relacji. Rodzice są zaborczy, bardzo silnie związani z dziećmi, czeto myślą i działają za nie. Poczucie zagrożenia, bądź obcości, w relacjach małżeńskich wywołuje
koncentrację na dzieciach. Takie związki są najczęściej nieszczęśli9
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we, dlatego manipulując dziećmi, rodzice zaspokajają własne potrzeby. Często jedno z małżonków jest obsesyjnie związane z
dzieckiem, a dążąc do przesadnej bliskości narusza jego granice
prywatności.
W domu rodziny uwikłanej panuje napięcie, niepokój, nikt nie
wyraża swoich prawdziwych uczuć, dlatego też dzieci miewają
problemy w sferze emocjonalnej. Chcąc dostosować się do oczekiwań rodziców, przestają zachowywać się autentycznie. W dorosły
życiu są nadal emocjonalnie uwikłane w relacje z rodzicami, a odejście z domu traktowane jest jako nielojalność wobec rodziny.
Field wskazuje również na istnienie rodzin z poważnymi dysfunkcjami takich jak rodziny alkoholowe, doświadczające fanatyzmu religijnego, materialnego ubóstwa czy wykorzystywania seksualnego, fizycznego i psychicznego. Tego typu rodziny Field nazywa upośledzonymi.
W rodzinach alkoholowych rodzicielstwo ma jednostronny
charakter, a małżonek niepijący stara się chronić swojego partnera
przed publiczną kompromitacją. Dzieci natomiast nie otrzymują
należytej uwagi i miłości, przez co w dorosłym życiu mają również
problemy z nawiązaniem relacji. Czują, że zostały pozbawione
normalnego dzieciństwa.
Rodziny fanatycznie religijne są całkowicie podporządkowane sprawom religii, co jest często wynikiem lęku rodziców, którzy
boją się odrzucania przez Boga i swoje odczucia przenoszą na dzieci. Wpajają zasady wiary mimo wszystko, przymusowo. Dorosłe
dzieci mają problemy z życiem duchowym, traktując wiarę i praktyki religijne machinalnie.
Kolejny typ to rodziny „wykorzystujące”. W tej grupie znajdują się rodziny, w których dochodzi do wykorzystywania seksualnego, ale również do przemocy fizycznej lub psychicznej. Dziecko pozbawione jest opieki, stanowi jedynie środek do zaspokajania
emocjonalnych lub fizycznych potrzeb dorosłego. Osoby krzywdzące często również doznawały przemocy w dzieciństwie, dlatego
są nieczułe na ból swoich ofiar. Dzieci nad którymi znęcano się w
dzieciństwie, w dorosłym życiu stają się osobami nieufnymi, z pogardą odrzucają swoich rodziców. Natomiast o dzieciach wykorzystywanych seksualnie Field pisze:
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Wykorzystywanie seksualne ma reperkusje w całych pokoleniach danej rodziny. Człowiek, który jako dziecko był wykorzystywany, często ma
problemy seksualne w dorosłym życiu. […] Najbardziej szkodliwym efektem wykorzystywania seksualnego dzieci jest głębokie wewnętrzne zranienie będące rezultatem zdrady osoby, która powinna dziecko ochraniać10.
Z kolei rodziny ubogie stwarzają specyficzne bariery dla dzieci, nie mają warunków aby spełnić podstawowe ich potrzeby. Dzieci z takich rodzin czują się bezwartościowe, są nieśmiałe i wstydzą
się. W rodzinach ubogich zdarzają się także przypadki fizycznego
upośledzenia, niskiego poziomu inteligencji, skłonności do chorób
lub przestępczości. Dorosłe dzieci z ubogich rodzin odczuwają niechęć do własnej przeszłości, często ze strachem gromadzą dobra
materialne, obawiając się biedy.
Autor wskazuje również na istnienie rodzin rozwiedzionych.
Rozwód destabilizuje życie dzieci, które zaczynają się często zastanawiać czy są kochane oraz czy nie stały się przyczyną rozstania
rodziców. Odczuwają również głęboki lęk przez porzuceniem i
przyszłością, zastanawiają się co złego jeszcze może je spotkać. Ponadto jak zauważą Field:
Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed dziećmi z rozwiedzionych małżeństw jest zachowanie lojalności wobec każdego z rodziców. […] Dziecko stara się zachować lojalność wobec jednego i drugiego
rodzica, lecz żadnemu o tym nie mówi. Prowadzi to do stanu wewnętrznego rozdarcia11.
Skutkuje to silnym poczuciem winy u dzieci, które często swoje
frustracje i lęki przenoszą do własnych rodzin zakładanych w dorosłym życiu. Zaproponowana przez Davida Fielda typologii rodzin
stanowi doskonały kontekst dla rozważań dotyczących literatury.
2. Sytuacje rodzinne bohaterów w wybranych powieściach
Marty Fox
Literacki obraz rodziny prezentowany jest w powieściach dla
dziewcząt autorstwa Marty Fox - poetki, powieściopisarki, eseistki,
nauczycielki. Do tej pory wydanych zostało ponad 40 książek tej
10
11
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katowickiej pisaki. Znaczą część jej dorobku stanowią powieści
przeznaczone dla młodzieży.
Marta Fox w swoich utworach porusza tematykę związaną z
życiem rodzinnym swoich bohaterek. Obrazy rodziny w twórczości
tej autorki można, jak już wcześniej wspomniano, podzielić na
dwie grupy, dwa typy. W pierwszej grupie powieści pisarka prezentuje rodziny, które według terminologii Fielda, nazwać można
prawidłowymi, rodzinami związków. Tutaj za przykład posłużyć
mogą utwory takie jak: seria Agaton- Gagaton, Kaśka Podrywaczka,
Paulina w orbicie kotów.
W cyklu Agaton – Gagaton12 czytelnik poznaje ciepłą i odznaczającą się niezwykłym poczuciem humory rodzinę, która żyje w
miłości i wzajemnym zrozumieniu. Autorka stworzyła pozytywny
obraz rodziny, w której panuje w zgoda, harmonia i przyjaźń. Pisarka w wywiadach podkreśla, iż relacje zaprezentowane w serii
Agaton–Gagaton, inspirowane były stosunkami panującymi w jej
własnym domu, a pierwowzorem głównej bohaterki powieści, jest
jej młodsza córka Agata. Autorka stwierdza:
Pokazałam bohaterkę wzorowana na mojej córce, napisałam wesoła
książkę dla młodzieży, bardzo otwartą. Pokazałam fajną rodzinę, w której
wszyscy się czasami ze sobą sprzeczają ale mają debaty rodzinne, […] córki ustalają wszystko z rodzicami. Wzorowane to było na naszych obyczajach rodzinnych, owszem, fabułki powymyślałam, ale wiadomo, że do każdej książki przemyca się coś własnego. My mieliśmy taką właśnie fajną
rodzinkę. Taką, w której każdy miał swoje obowiązki, w której się negocjowało, w której był podział czynności. U nas wszystko było ustalone. […]
Taki był mój model wychowywania dzieci, wydawało mi się, że wychowuje
je dosyć otwarcie13.
Otwartość na innych, przy jednoczesnym kultywowaniu wartości wyznawanych w rodzinie to kolejna cecha, na którą zwraca
uwagę Field, charakteryzująca rodzinę Agaty z cyklu powieścio12

Na serię składają się powieści: Batoniki Always miękkie jak deszczówka, Toruń
1994 (wyd. 2 Wrocław 1997), Agaton-Gagaton: jak pięknie być sobą, Toruń 1994 oraz
Firma Agaton-Gagaton: wypróbuj bez szorowania, Wrocław 1998 (wyd. 2 Wrocław
2000). Wspólne wydanie trzech części cyklu Agaton - Gagaton, wyd. „Siedmioróg”,
Wrocław 2009.
13
Fragment rozmowy przeprowadzonej z Martą Fox 25 stycznia 2016 roku w Katowicach.
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wego Marty Fox. Trudne chwile w życiu rodziny przezwyciężane
są dzięki wzajemnemu wsparciu i więzi łączącej rodziców i dzieci.
W części Agaton-Gagaton: jak pięknie być sobą autorka opisuje sytuację, w której rodzina staje w obliczu choroby matki. Chwila próby
umacnia więzi w rodzinie, dzieci pomimo smutku, nie tracą poczucia bezpieczeństwa. Ojciec, oraz równie ważna w życiu rodziny
babcia Gienia, skutecznie pomagają przetrwać młodszym członkom rodziny trudny czas. Wsparcie jest obustronne, zarówno Agata, jak i jej starsza siostra Magda, starają się nie zaniedbywać swoich obowiązków i wspólnie dawać oparcie stroskanemu ojcu. Marta
Fox przedstawia niemalże idylliczny obraz rodziny, w której nie
brak trudności i życiowych rozterek. Jednak wspólne przeżywanie
problemów scala więzi, czyniąc rodzinę silniejszą.
Podobną sytuację rodzinną ma tytułowa bohaterka powieści
Kaśka Podrywaczka.
W kreacji bohaterki istotną rolę odgrywa świat dorosłych.
Kaśka wychowała się w szczęśliwej, pełnej rodzinie, gdzie dziadkowie, mieszkający w tym samym bloku, są bardzo zżyci z wnuczką. Nastolatka często przywołuje ich wypowiedzi. Kaśka ma jednak problem z wyrażaniem uczuć, trudno jej powiedzieć, jak bardzo kocha rodziców i dziadków. Bohaterka wie jednak, że na swoich bliskich może zawsze liczyć. Rodzice z troską przyglądają się
poczynaniom zbuntowanej nastolatki, dają dużo wolności, stawiając jednak jasne ograniczenia. Po „aferze z fotomontażem” szybko
zauważają zmianę w zachowaniu córki, próbują rozmawiać i pomóc jej się otworzyć, znają swoje dziecko i wiedzą, że buntownicza
postawa jest tylko „maską”. Nastolatka ma świadomość, że jest kochana i ma rodziców po swojej stronie.
Wielopokoleniowa rodzina wydaje się zbuntowanej nastolatce
nudna i tradycjonalistyczna, dopiero znajomość z koleżanką z klasy, której mama jest chora na schizofrenię, pozwala jej docenić swoją zwyczajną, ale kochającą się rodzinę. Kaśka widząc kontrast pomiędzy swoimi doświadczeniami a trudną sytuacją Karoliny, zauważa:
Moje problemy przy jej problemach to pikuś. Dopiero teraz zobaczyłam, że właściwie nie mam problemów. Rodzice są razem, nie kłócą się,
czasem nawet gruchają jak Paula z Pawłem. Dziadkowie w pobliżu, choć
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nie na kupie, czyli z nami. Jestem ich oczkiem w głowie. Muszę walczyć o
swoje, bo starsi wychodzą z założenia, że nie wszystko mi się należy14.
Przykładem rodziny, w której relacje łączące bliskie osoby
odpowiadają rodzinie związków, jest rodzina głównej bohaterki
powieści pt. Paulina w orbicie kotów. Rodzina ta jest prawidłowa ze
względu na stosunki w niej panujące, pomimo, iż doszło w niej do
nietypowej zamiany ról. Biologiczny ojciec bohaterki nie jest obecny w jej codziennym życiu, jego rolę sprawuje dziadek, który zajął
miejsce nie tylko ojca, ale również życiowego partnera matki. Ten
nietradycyjny układ funkcjonuje prawidłowo. Ojciec – dziadek jest
dla nastolatki dobrym i wrażliwym opiekunem, sprawuje rodzicielską rolę i zaskarbił sobie miłość Pauliny. Problematyczne okazują się dla dziewczyny relacje z biologicznym ojcem, który po latach pragnie utrzymywać z córką kontakty. Paulina zwierza się
przyjaciołom:
Nie kocham ojca prawdziwego, czyli Łukasza Młodszego. Dla mnie
najprawdziwszym tatą jest Łukasz Starszy i kocham go bardzo […]. W
ogóle sobie nie przypominam innego taty, starszy był od zawsze, on się
mną opiekował i dobrze mi z tym, że mam dwa w jednym, czyli ojca i
dziadka jednocześnie, więc podwójnie mocno go kocham15.
Pomimo skomplikowanej sytuacji rodzinnej Paulina jest
szczęśliwą nastolatką, która taktując matkę i dziadka jako rodziców, ma poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie warunki do rozwoju. W drugiej grupie utworów znajdują się literackie obrazy rodzin, w różnym stopniu dotknięte problemami współczesności.
Tutaj mieszczą się zarówno rodziny upośledzone, dotknięte rozwodami lub jak u wspomnianej koleżanki Kaśki –chorobami rodziców, a także rodziny chaotyczne, w których głównymproblemem
jest brak więzi. W tym zakresie twórczość Marty Fox przynosi wiele różnorodnych przykładów.
Powieść Iza Anoreczka opowiada historię nastolatki, która po
rozwodzie rodziców mieszka tydzień w domu matki, tydzień w
domu ojca i jego nowej żony. Nastolatka czuje się osamotniona i
zagubiona pomimo, iż dobrze sytuowani rodzice zapewnią jej ma14
15
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terialny dobrobyt. Iza jednak nie ma komu zwierzyć się ze swoich
problemów, matka i ojciec przekazują sobie córkę jak w sztafecie,
każde z nich zajęte jest swoimi sprawami do tego stopnia, że nastoletnie kłopoty pozostają niezauważone. Jedyną osobą, która chce
nawiązać kontakt z dziewczyną jest jej macocha. Kobieta potrafi
rozmawiać z Izą i pomimo początkowej niechęci ze strony nastolatki, bohaterki zaprzyjaźniają się. To macocha alarmuje zapracowanego ojca o zaburzeniach w odżywianiu nastolatki. Marta Fox
opisuje rzeczywistość z perspektywy dziecka rozdartego pomiędzy
rodzicami, cierpiącego nie tylko z powodu braku jednego miejsca
do życia, ale również braku zrozumienia. Zamknięta w „złotej klatce” bohaterka poszukując akceptacji i własnej tożsamości, stara się
spełniać ambicje matki, przyjmując je jako swoje. Matkę i córkę łączy toksyczna relacja, podszyta niespełnionymi aspiracjami i próbą
rekompensowania życiowych niepowodzeń rodzica, kosztem
dziecka. Prawdziwe uczucia nastolatki są tłumione, co skutkuje
rozgoryczeniem i złośliwym stosunkiem do rówieśników. Iza to
przykład dziecka cierpiącego z powodu rozwodu rodziców, traktowanego jak karta przetargowa w rozgrywkach dorosłych.
Innymi przykładami rodzin, dotkniętych rozwodami, są sytuacje w powieściach Zołzunie oraz Zakochaj się mamo. W utworze Zołzunie nastoletnia Tosia, po rozwodzie rodziców, zamieszkuje u
dziadków. Jej mama wyjeżdża za granicę do pracy, a Tosia w
związku z przeprowadzką, musi szukać nowych przyjaciół i odnaleźć się w domu dziadków. Marta Fox w powieści porusza również
problem eurosieroctwa i losów dzieci, które cierpią z powodu rozłąki z rodzicami wyjeżdżającymi i pracującymi za granicą. Innym
przykładem jest powieść Zakochaj się, mamo. Po rozwodzie rodziców bohaterka o imieniu Sara zamieszkuje z matką, a ojciec zakłada nową rodzinę. Nastolatka próbuje znaleźć matce nowego partnera, często nadmiernie ingerując w jej życie prywatne. Problem
rozwiedzionych małżeństw w prozie Marty Fox pojawia się często.
Choć ujmowany jest w różnych kontekstach i oświetlany z wielu
stron, sprowadza się do wspólnego wniosku. Rozwód zawsze jest
trudnym doświadczeniem dla dziecka i ma konsekwencje w kształtowaniu się jego osobowości.
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Kategoria, którą Field nazywa rodzinami upośledzonymi jest
bardzo pojemna.
W twórczości katowickiej pisarki znaleźć można przykłady
tego typu rodzin. Do rana daleko to tytuł jednej z mini powieści, będącej częścią cyklu zatytułowanego Pierwsza miłość. Posługując się
poraz kolejny terminologią Fielda, mamy tu do czynienia z rodziną
wykorzystującą. Nastoletnia bohaterka po rozstaniu rodziców
mieszka z matką i ojczymem, który w dzieciństwie molestował
dziewczynę seksualnie. Ola żyje ze swoim oprawcą pod jednym
dachem. Niczego nieświadoma matka zachwyca się swoim nowym
partnerem nie rozumiejąc niechęci nastolatki. Czytelnik poznaje
Olę jako arogancką, czasami bezczelną i agresywną dziewczynę,
która uwielbia bawić się kosztem innych. Wykorzystuje chłopców,
kusi, podrywa a następnie z satysfakcją porzuca. Jednocześnie czuje się samotna, swoją postawą z jednej strony imponuje rówieśnikom, z drugiej ich do siebie zniechęca.
Matka Oli zakochana w swoim partnerze Andrzeju, nie zauważa problemów nastolatki, nie próbuje jej zrozumieć, co skutkuje częstymi konfliktami i kłótniami z córką. Ola nie pamięta swojego biologicznego ojca, zna go jedynie z opowiadań matki, która
twierdzi, że ojciec porzucił ją po pięciu latach małżeństwa. Opowiada o wyjeździe do pracy za granicę, skąd ojciec nie wrócił, porzucając rodzinę i zrywając kontakty. W toku akcji czytelnik dowiaduje się, że matka oszukuje nastolatkę, której ojciec przebywa w
Kanadzie i regularnie kontaktuje się z kobietą. Mężczyzna daje
również pieniądze na utrzymanie córki i zależy mu na odbudowaniu więzi.
Ola nie potrafi się otworzyć i nawiązać relacji z żadnym z rówieśników, dopiero kolega z osiedla Maciek pomaga jej poradzić
sobie ze złością i strachem, z którymi nastolatka żyje od lat. Maciek
poznaje tajemnice Oli, a pierwsza miłość staje się pierwszym krokiem do uwolnienia się od złej przeszłości.
W kategorii rodzin upośledzonych Field wymienia także rodziny dotknięte problemem uzależnienia od alkoholu. Powieść Karolina XL zakochana przedstawia relację budzącą się pomiędzy tytułową bohaterką a Kamilem, uczniem tej samej klasy. Autorka opisuje postać chłopca, którego ojciec jest alkoholikiem. Kamil i jego
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matka są także bici. Chłopiec wstydzi się swojego ojca, nie potrafi
zrozumieć bierności matki, która nie robi nic, aby poprawić ich sytuację rodzinną. Ponad to obojętność ze strony sąsiadów i środowiska sprawia, że osamotniony w swoich problemach nastolatek szuka wsparcia wśród rówieśników należących do nieformalnej organizacji o nazwie LOVE. O swojej skomplikowanej relacji uczuciowej z ojcem Kamil mówi:
Gdybym go jeszcze kiedyś spotkał, powiedziałbym, że go nienawidzę,
ale też kocham, i jeśli on mnie też nienawidzi i kocha to niech coś zrobi ze
swoim życiem, niech idzie na leczenie, niech spróbuje żyć w trzeźwości,
niech sobie powie, patrząc w lustro, że jest alkoholikiem, a alkoholizm jest
chorobą, więc musi się leczyć16.
Z kolei cechy rodziny chaotycznej odnaleźć można w relacji z
matką tytułowej bohaterki powieści Magda.doc. Dziewiętnastolatka
wychowuje się w niepełnej rodzinie, ojciec Magdy od kilku lat nie
żyje. Bohaterka tęskni za uczuciowym ciepłem, którego nie doświadcza ze strony matki. Postaci, choć w mieszkają w jednym
domu, żyją obok siebie. Kiedy nastolatka zachodzi w niechcianą
ciążę, matka zamiast wesprzeć córkę w trudnej sytuacji, reaguje
agresją. Bije i obraża dziewczynę. Matka bohaterki poczytuje ciążę
jako powód do wstydu i chętnie pozbyłaby się córki razem z niewygodnym problemem. W obliczu trudnej sytuacji obnażona zostaje struktura rodziny, w której nieczuła matka psychicznie znęca
się nad nastolatką. Magda jest niekochana i ignorowana. Matka
natomiast porzuca dziewczynę, zostawia ją samą nie tylko fizycznie (wyjeżdżając na Święta Bożego Narodzenia), ale również psychicznie, całkowicie odcinając się od córki i jej problemów.
W rodzinie chaotycznej dzieci opuszczają dom wcześnie i tak
również dzieje się z bohaterką Marty Fox. Magda wyprowadza się
z domu, odcinając się od toksycznej matki, próbuje radzić sobie w
trudnych realiach, uczy się samodzielności. Choć powieść Magda.doc kończy się dla bohaterki happy endem - Magda zdaje maturę,
dostaje się na studia, rodzi zdrową córeczkę – to relacji z matką nie
udaje się odbudować. Marta Fox pokazuje jak kształtuje się charakter i osobowość młodej dziewczyny. Magda, pogardzona przez
16
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najbliższą rodzinę, jaką jest matka, obdarza miłością i czułością
własną córeczkę. Bohaterka, porzucając dawne rodzinne koligacje,
buduje własną rodzinę, która, jak wynika z kolejnych powieści
Marty Fox17, staje się rodziną związków.
Przytoczone przykłady pokazują jak różnorodne są sytuacje
rodzinne bohaterek powieści młodzieżowych Marty Fox. Autorka z
jednej strony nie boi się poruszać trudnych problemów współczesności, z drugiej natomiast potrafi narysować obraz pełny harmonii, pozytywnych wartości i rodzinnego ciepła.
Streszczenie
W artykule przedstawione zostały sytuacje rodzinne literackich bohaterek, wybranych powieści dla młodzieży, autorstwa katowickiej pisarki Marty Fox. Dla pełniejszego zobrazowania poruszanej tematyki,
posłużono się terminologią wprowadzoną przez Davida Fielda, który
wyróżnił pięć typów rodzin: rodzinę związków (prawidłową), władzy,
opiekuńczą (nadopiekuńczą), chaotyczną i nadmiernie uzależnioną (uwikłaną).
Marta Fox w swoich utworach często porusza tematykę związaną z
życiem rodzinnym bohaterek. Obrazy rodziny w twórczości tej autorki
można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony prezentuje ona rodziny
prawidłowe, rodziny związków, w których w relacji pomiędzy dziećmi i
rodzicami ważną rolę odgrywają także dziadkowie. W drugiej grupie
znajdą się literackie obrazy rodzin, których w różnym stopniu dotyczą
problemy współczesności, zarówno rodziny upośledzone, jak i dotknięte
rozwodami lub chorobami rodziców.
Summary
Family situations of heroines in youth novels by Marta Fox
The article presents the family situations of literary heroines, selected novels for young people by the Katowice writer Marta Fox. For a
more complete illustration of the discussed topics, the terminology introduced by David Field, who distinguished five types of families: the family of relationships (correct/normal), family of power, caring (overprotective) family, chaotic and excessively dependent (entangled) family were
used.
17

Historia Magdy i jej córeczki kontynuowana jest w powieściach Paulina.doc oraz
Paulina w orbicie kotów.
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In her works, Marta Fox of ten raises issues related to the family life
of heroines. Images of the family presented in the works of this author
can be divided into two groups. On the one hand, she presents normal
families, families of relationships in which in the relation between children and parents, the grandparents play an important role. The other
group includes literary images of families, which, in varying degrees, are
affected by contemporary problems, these are families impaired and families with divorce or illness of parents as well.
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Literacki obraz rodzin wielopokoleniowych
1. Wstęp
Rodzina jest najważniejszą jednostką społeczną, kształtującą
każdego z nas. Wartości propagowane w rodzinie rzutują na rozwój światopoglądu człowieka. Siła rodziny jest siłą jednostki, co
znaczy, że wsparcie otrzymywane od najbliższych-krewnych jest w
życiu najważniejsze i najcenniejsze, jest to szczególnie widoczne
wśród członków rodzin wielopokoleniowych. Żyjąc obok siebie
dziadkowie, rodzice i dzieci tworzą sieć familiarną, oddziaływująca
na wszystkich. Według definicji słownikowych „rodzina wielopokoleniowa to rodzina składająca się z kilku generacji mieszkających we
wspólnym domostwie”1. Taki model rodziny jest charakterystyczny
dla społeczeństw mało rozwiniętych, gdzie z powodów materialnych wszyscy mieszkają pod jednym dachem. Rodziny takie najczęściej spotkamy na wsiach i w środowiskach ubogich. Pomimo
trudnych warunków mieszkaniowych, członkowie tych rodzin są
bardzo otwarci. Cechuje ich silna więź emocjonalna, dzieci są bardziej tolerancyjne, mają dużo pokory i szacunku do starszych. Rodzina wielopokoleniowa to najczęściej rodzina wielodzietna,
dziadkowie pomagają więc w wychowaniu wnuków. Młodzi rodzice często nie są w stanie zapewnić własnego mieszkania swojej
rodzinie i z tego powodu nie wyprowadzają się od rodziców. Innym powodem, dla którego trzy pokolenia mieszkają pod jednym
dachem, jest konieczność zaopiekowania się starymi i schorowanymi rodzicami. W dawnych czasach rodziny wielopokoleniowe
były zjawiskiem powszechnym, współcześnie zjawisko to jest coraz
rzadziej spotykane2. Przeciwieństwem rodziny wielopokoleniowej
są tzw. rodziny nuklearne.
A. Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich. Literatura polska, Warszawa
2004, s.150.
2 Rodzina – Definicja pojęcia, https://tatotala.wordpress.com
1
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Według socjologów rodzina jest najważniejszym ogniwem socjalizacji jednostki i podstawową instytucją społeczną, która zaspokaja ludzkie potrzeby intymności i partnerstwa. Tak rozumiana jest
„kamieniem węgielnym” współczesnego społeczeństwa3. Rodzina
spełnia określone funkcje: prokreacyjną (biologiczne odtwarzanie
populacji), wychowawczą (socjalizacyjna), opiekuńczą (zapewnienie bezpieczeństwa) oraz emocjonalną (ochrona i wsparcie emocjonalne jej członków)4.
Celem życia prawie każdego człowieka jest założenie rodziny. Pierwszą rodzinę stanowili biblijni Adam i Ewa. W Starym Testamencie mamy do czynienia z patriarchatem, czyli rodziną podporządkowaną władzy mężczyzny, który sprawował opiekę nad
dziećmi oraz żoną. Taki właśnie typ rodziny spotykamy najczęściej.
W mitologii greckiej natomiast większość bogów stanowiła jedną
wielką rodzinę – mieli wspólnych przodków i tworzyli ogromne
genealogie.
W poniższym artykule zanalizowane zostaną różne przykłady
rodzin wielopokoleniowych odnalezione w literaturze. Niektóre są
bardzo typowe, konserwatywne, a inne nowoczesne, groteskowe.
Analizie poddane zostaną utwory zarówno z kręgu literatury polskiej, jak i europejskiej. Podane przykłady zobrazują pozytywne,
jak i negatywne skutki życia obok siebie członków różnych pokoleń, a konflikty pokoleniowe ukażą różnice generacyjne między
członkami rodzin.
2. Rodzinne konflikty pokoleń
Wpływ rodziny na charakter i światopogląd młodego człowieka i typowy konflikt pokoleń widoczny jest w powieści Elizy
Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Jest to rodzina mocno patriarchalna,
głową rodu jest Benedykt Korczyński, silny i pracowity mężczyzna,
którego życie oscyluje wokół pracy. Jest bratem powstańca i wielkiego patrioty Andrzeja. Po klęsce powstania pozostał sam na ojcowiźnie, która stała się sensem jego życia. W sposób bardzo konS. Łodziński, Rzeczywistość społeczna - rodzina i pokrewieństwo,
www.is.uw.edu.pl.
4 Tamże.
3
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serwatywny zarządza swoim majątkiem, jest zamknięty na wszelkie nowości. Heroicznie walczy o utrzymanie polskiego mienia na
Kresach. Imperatyw trwania i budowania nowych podstaw ekonomicznych dla zbiorowości powoduje, że Benedykt wkłada całą
swą siłę i energię w utrzymanie majątku, ale także surowo postępuje z okolicznym chłopstwem5. Taka postawa zdecydowanie podważa kanon solidarystycznych zasad społecznych zbudowanych
przez Andrzeja i wyznawanych później przez Witolda. Między innymi na tym tle dochodzi do eskalacji konfliktu Benedykta z synem. Witold nieustannie spiera się z ojcem o zasady „pracy organicznej” i „pracy u podstaw”, stara się uzmysłowić ojcu konieczność partnersko-oświeceniowej działalności wśród chłopów6.
Witold jest najstarszym dzieckiem Korczyńskich, ukochanym
synem hipochondrycznej i egocentrycznej Emilii. Wraz ze swoją
młodszą siostrą Leonią kształcą się poza domem. On jest studentem
nauk agronomicznych, a ona uczennicą na pensji. Zawsze jednak
chętnie wracają do domu rodzinnego, każde wakacje spędzają w
Korczynie, co pokazuje jak silne więzi łączą tą rodzinę. Dla Witolda
każdy powrót na wieś jest wspomnieniem i powrotem do beztroskich lat dziecinnych oraz miejscem gdzie może zregenerować
nadwątlone nauką siły i zdrowie. Uwielbia rozmowy z chłopami i
gospodarzami, podczas których udziela im wskazówek agronomicznych. Propaguje cele równości społecznej i godnego traktowania robotników i chłopów. Jest wyrazicielem pozytywistycznej myśli zapoczątkowanej przez wuja Andrzeja, co poróżnia go z zatwardziały w swym hermetycznym światopoglądzie ojcem. Benedykt nie zgadza się na wprowadzanie w majątku żadnych nowości
i jest wrogo nastawiony do wszelkich innowacji i pomysłów syna.
Witold natomiast w sposób bardzo heroiczny poświęca się swojej
nauce i misji „unowocześniania” wsi. Odwagę do głoszenia opinii i
silną wiarę w swój punkt widzenia odziedziczył przecież po charyzmatycznym, choć konserwatywnym ojcu. Można więc śmiało

A. Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich. Literatura polska, Warszawa
2004, s.151.
6 Ibidem, s.152.
5
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twierdzić, że choć ojca i syna poróżniły poglądy to w istocie mieli
te same cele.
Podłożem nieporozumienia między seniorem rodu, a Witoldem był też sposób wychowania Leonii. Bohater zarzucał rodzicom, że zamiast pielęgnować w niej uczucia patriotyczne i przywiązanie do tradycji robią z niej „ światową srokę” nazbyt zauroczoną obcą modą i zafascynowaną wszystkim, co zagraniczne.
Bohaterów tej powieści różni światopogląd, ale łączy bardzo
silna wzajemna więź, miłość i szacunek. Witold zdaje sobie sprawę,
że odwagę i siłę wyniósł z domu rodzinnego, gdzie najważniejszą
rolę spełniał ojciec. Matka była całkowicie bierna i wycofana wobec
kształtowania charakterów swoich dzieci. Jej rola ograniczała się
jedynie do wychowania Witolda i Leonii, a kręgosłup moralny
młodzi Korczyńscy kształtowali patrząc na heroizm ojca.
„Ojcze mój! Do grobu, do ostatniego tchnienia wdzięcznym ci będę,
żeś mię nigdy os reszty ludzkości nie oddzielał, piedestałów mi nie budował, na królewicza i samoluba mię nie chował (…) Ale teraz wiesz już,
ojcze , co nas dzieliło! – zawołał Witold. – I w przywiązanie moje dla ciebie wierzyć musisz…”7.
Konflikt generacyjny w rodzinie wielopokoleniowej widoczny
jest również w powieści „Chłopi” Władysława Reymonta. Rodzina
Borynów, zostaje wystawiona na próbę w momencie przyjęcia do
domu Jagny – młodej żony seniora rodu Macieja Boryny. Patriarchalny ojciec trzyma w ryzach całą rodzinę i nie pozwala dzieciom
na wtrącanie się w jego sprawy osobiste i majątkowe.
Boryna silną ręką wychował czwórkę swoich dzieci. Był wobec nich despotyczny i wymagający, mimo to na swój sposób troszczył się o los każdego z nich, zapewniając posag lub utrzymanie.
Najbardziej skomplikowane relacje łączyły go z synem Antkiem.
Niezgodę między nimi spotęgowała miłość ojca do dużo młodszej
wiejskiej piękności – Jagny, gdyż takim samym uczuciem do kobiety pałał Antek. Jest to początek jawnego konfliktu między ojcem, a
synem. Jednak zarzewie niezgody tliło się w tej rodzinie już wcześniej. Antek był całkowicie uzależniony od ojca, o każdy grosz i
„kawałek chleba” musiał się go prosić, uwłaczało to jego męskości ,
7

E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Kraków 2008, s.336.
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ponieważ sam był już głową rodziny. Miał pretensje do ojca o
uniemożliwienie mu samodzielnego gospodarowania. Ten jednak
obawiając się losu zapomnianego, niepotrzebnego starca nawet nie
chce słyszeć o podzieleniu majątku i oddaniu go w ręce dzieci, nie
chce skończyć jak Jagustynka czy Bylica, którzy na „wycugu” u
dzieci przymierali głodem. Dlatego wszyscy lipeccy chłopi wzbraniają się przed przekazaniem ziemi dzieciom, obawiając się utraty
pozycji, a także źródła utrzymania, dzieci natomiast chcą pracować
na swoim. Na tym tle wybucha wiele konfliktów rodzinnych.
Dom Borynów, był gospodarstwem wielopokoleniowym. Pod
jednym dachem mieszkał Maciej z córka Józią, a później też z nową
żoną i Antek ze swoją rodziną. Nic więc dziwnego, że dwie gospodynie i dwóch gospodarzy pod jednym dachem nie potrafiło zgodnie żyć i pracować.
„Dom był zwykły, kmiecy - przedzielony na przestrzał sienią
ogromną (…) Jedną połowę od ogrodu zajmował Boryna z Józią, a na drugiej siedzieli Antkowie. Parobek ż pastuchem sypiali przy koniach.
(…)Izdebka pełna była różnych rupieci i statków gospodarskich, na drążkach, w poprzek przewieszonych, wisiały kożuchy, czerwone pasiaste wełniaki, białe sukmany, to całe pęki motków szarej przędzy i zwinięte w kłęby brudne runa owiec i worki z pierzem”8.
Borynowie to przykład rodziny, której daleko do ideału. W
porozumieniu przeszkadza ziemia i kobieta. Te dwa czynniki spowodowały, że tak podobni do siebie mężczyźni stali się wrogami.
Pokrewieństwo krwi i charakterów nie powstrzymało złości. Pozytywny jest jednak wydźwięk jednej z ostatnich scen powieści, gdzie
w obronie zaatakowanego prze borowego Macieja staje Antek: „naraz Boryna otworzył oczy i długo patrzał w Antka, jakby sobie nie wierząc, aż głęboka, cicha radość rozświeciła mu twarz, poruszył ustami parę
razy i z największym wysiłkiem szepnął: -Tyżeś to, synu?...Tyżeś?...I
omdlał znowu”9.
Przykład kolejnej chłopskiej rodziny wielopokoleniowej
przedstawił Edward Redliński w „Konopielce”. Ukazał, że życie pod
jednym dachem kliku generacji jest naturalnym układem. Dla
8
9
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mieszkańców wsi rodzina to najważniejsza jednostka społeczna
budująca poczucie bezpieczeństwa, miłość i tożsamość. Na rodzinę
zawsze można liczyć, a przekonuje się o tym główny bohater - Kaziuk, kiedy popada w konflikt ze społecznością wiejską po jego
stronie stają tylko żona i dzieci.
Rodzina Kaziuka mieszka we wsi Taplary, gdzie życie toczy
się swoim rytmem. Hermetyczna wieś boi się wszelkich miejskich
nowości i nawet próba stworzenia szkoły jest postrzegana jako zamach na ich wolność. Dom Bartoszewiczów jest typowym domem
wielopokoleniowym. W chacie mieszka Kaziuk z żoną i dziećmi,
jego stary ojciec i brat Michał, wszyscy, żyją bardzo blisko siebie,
szanując się nawzajem. „Z jednej strony na poduszce widać głowę żony,
z drugiej strony, w nogach łóżka śpi dwoje dzieci. Pomiędzy łóżkiem i piecem stoi kołyska, w której śpi najmłodsze dziecko.” 10 Rodzina żyje
zgodnie, każdy zna swoje miejsce i obowiązki. Między Kaziukiem i
jego synem wybucha jednak konflikt, gdy młodzieniec chce chodzić
do szkoły. Ojciec wszystkiego uczył się od starszych i nie potrafi
zrozumieć dlaczego syn ufa wiedzy zdobywanej w szkole. Jest typowym ksenofobicznym, przesądnym i prymitywnym chłopem,
któremu nauka kojarzy się ze złem- miastem, nowoczesnością.
„Od porządku, ludkowie, jest Pambóg, on pilnuje, żeby wszystko
szło, było jak było. A diabeł chce zmieniać, powiada: ulepszać. Słyszycie?
Ulepszać! Już jemu mało, że krowa cieli sie, dzie tam: on chce, żeby sie
źrebiła! O, do czego idzie! Krowy bedo sie źrebili, kobyły cielili, owieczki
prosili. Chłop z chłopem spać bedzie, baba z babo, wilki latać, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, zajdzie na wschodzie! (...) Wy wiecie
ludkowie, co sie teraz na świecie wyprawia? Mężowie żony rzucajo, matki
dzieci! Z ludziow mydło sie robi! Żyto kosami żno: bywajo całe wioski, że
sierpa nie uraczysz! (...) A w miastach, co w miastach się wyprawia! W
dzień śpio, w nocy pracujo, w piątki nie poszczo, niedzielow nie świętujo!
Sodomagomora!”11.
Jednak pod wpływem fascynacji „miastową” nauczycielką
Kaziuk zaczyna rewolucjonizować swoje życie. Zarzewiem mentalnej zmiany gospodarza jest stosunek seksualny z nauczycielką
10
11
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według „miastowego stylu”, później występuje przeciwko taplarskiemu obyczajowi koszenia zboża sierpem i wychodzi na pole z
kosą. To wydarzenie konfliktuje go z całą wsią, a także bratem i
ojcem. Solidarnie wspiera go jednak żona i dzieci.
Kaziuk, jako buntownik skłócony ze wsią przekonał się, że
prawdziwym oparciem w trudnych momentach życia jest najbliższa
rodzina. Choć jego dom był zapuszczony, brudny i ciasny, to jego
członkowie wzajemnie się wspierali. Szacunek i wspólnotę dostrzec
można szczególnie podczas posiłków i wspólnych modlitw.
3. Rodzinne absurdy
Groteskową i absurdalną trzypokoleniową rodzinę ukazał
Sławomir Mrożek w „Tangu”. Model relacji pokoleniowej w tej rodzinie jest zupełnie inny niż obowiązujące normy. Wszystko jest
odwrócone, nie panują tutaj żadne zasady ani wartości. Ojciec nie
spełnia roli ojca, więc jego kreację przejmuje syn – Artur. Babcia
zachowuje się jak nastolatka, a matka w ogóle nie zauważa wewnętrznej destrukcji rodziny. Fabuła „Tanga” osnuta jest wokół
historii buntu Artura - racjonalisty i tradycjonalisty - przeciwko
rodzicom - przedstawicielom nonkonformistycznej, awangardowej
bohemy. Młodzieniec postanawia tradycyjnym obrzędem ślubu z
kuzynką Alą ujarzmić stworzony przez jego rodzinę świat relatywizmu, tolerancji i anarchii12.
Rodzinę tworzą trzy generacje. Najstarszą z nich reprezentują
Eugenia (babcia Artura) i Eugeniusz (wuj Artura). Pokolenie to nie
spełnia żadnej konstruktywnej roli. Tęskni częściowo za utraconym,
tradycyjnym światem, ale pogodziło się z sytuacją. Zdecydowanie nie
wpasowują się w rolę nestorów i moralnych opiekunów rodu. Babcia
Eugenia to postać przewrotna, wymykająca się konwencji. Obserwując ją, można odnieść wrażenie, że jest korzystającą z życia młódką. Z
kolei wuj Eugeniusz jest postacią bierną i wycofaną.
Drugie pokolenie bohaterów to rodzice Artura - Eleonora i
Stomil. Stomil jest artystą awangardowym i ciągłym eksperymentatorem. W dyskusjach posługuje się językiem sztuki. Jest głównym
oponentem syna pragnącego powrotu konwenansów i tradycyjne12
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go układu rodziny. Z dumą opowiada Arturowi, że to właśnie ich
pokolenie zbuntowało się przeciw tradycji i konwencji (zupełnie
jak awangarda)dlatego teraz młodzieniec może rozkoszować się
nieograniczoną wolnością. Matka Artura - Eleonora to bezpretensjonalna i prostolinijna kobieta, która wdaje się w romans z Edkiem
(jedynym niespokrewnionym mieszkańcem domu Stomilów). W
żaden sposób nie wywiązuje się ze swoich obowiązków ani jako
matka, ani jako żona. Stomil i Eleonora nie są małżeństwem w pełnym tego słowa znaczeniu, żyją obok siebie. Nikogo z nikim nie
łączą tutaj charakterystyczne dla rodziny więzi emocjonalne. Rodzice nie są w stanie wziąć na siebie obowiązków założycieli rodziny i nawet nie próbują.
Najbardziej konserwatywne wydaje się być najmłodsze pokolenie. Artur z niesmakiem obserwuje zachowanie rodziców, buntuje się przeciw „brakom norm”. Samodzielnie postanawia wprowadzić ład, dyscyplinę i rygor, przywrócić tradycyjne zasady społeczne. Rozpoczyna od koncepcji tradycyjnego ślubu z Alą, który
mógłby być początkiem przywracania norm towarzyskoobyczajowych. Później namawia ojca, żeby w końcu usunął z ich
domu natarczywego i obscenicznego kochanka matki – Edka. Myśli, że uda mu się „zrobić z nich z powrotem ludzi z zasadami”13. Zmusza domowników do zadbania o wygląd zewnętrzny, tradycyjny
strój i porządek w domu. Myśli, że dzięki uzyskaniu zewnętrznego
ładu wpłynie na zmianę mentalności członków swojej rodziny.
„W tym domu panuje bezwład, entropia i anarchia! Kiedy umarł
dziadek? Dziesięć lat temu. I nikt nie pomyślał od tego czasu, żeby usunąć
katafalk! To nie do pojęcia! Dobrze żeście usunęli chociaż dziadka!(…)Co
tu mówić o dziadku! Urodziłem się dwadzieścia pięć lat temu, a do tej pory
mój wózek dziecinny jest tutaj!(…)Żadnego porządku, żadnej zgodności z
dniem bieżącym. Żadnej skromności ani inicjatywy. Tutaj nie można oddychać, chodzić, żyć!14.
W „Tangu” przedstawiony został odwrócony konflikt pokoleń
–rodzice buntuja się przeciwko dziecku . Więzi łączące mieszkańców domu Stomila i Eleonory są jedynie pozorne, rozmowy ograni13
14
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czają do prostych frazesów nikt nie mówi o swoich uczuciach, nie
uwzględniają wzajemnie własnych potrzeb, nie okazują sobie szacunku. Taki stan rzeczy Eleonora tłumaczy słowami, że najpewniej
nie mają się za co szanować.
Rodzina wielopokoleniowa ukazana w „Tangu” jest rodziną,
którą łączą więzi tylko biologiczne, więzy krwi. Jest do doskonałe
podłoże do tego, by w domu pojawił się Edek - brutalny i prymitywny mężczyzna, który fascynuje domowników siłą, witalnością i
naturalnością. Edek nie tkwi w żadnej sztucznej konwencji, przez
co jego wpływ na rodzinę Artura jest skrajnie destruktywny.
Dramat Mrożka ukazuje karykaturalny i absurdalny obraz
rodziny wielopokoleniowej, w której członkowie zamienili się rolami. Dziecko moralizuje i wychowuje rodziców zachowujących się
w sposób bardzo niekonwencjonalny i liberalny. Ta rodzina, mimo
iż żyje pod wspólnym dachem jest bardzo daleka od tradycyjnego
obrazu. Bliskość bohaterów sprowadza się jedynie do więzów krwi.
Absurdalny, ale nie groteskowy świat rodziny wielopokoleniowej możemy dostrzec w powieści dla dzieci i młodzieży Roalda
Dahla „Charlie i fabryka czekolady”. Bohaterami utworu są członkowie ubogiej, ale bardzo kochającej się siedmioosobowej rodziny
Bucketów.
Głównym bohaterem utworu jest chłopiec - Charlie, najmłodszy członek rodziny, który uwielbia czekoladę, ale ze względów
finansowych jada ją tylko raz w roku, w dniu swoich urodzin. Żywicielem rodziny jest Mr. Bucket, ojciec Charliego. Pracował w fabryce pasty do zębów gdzie nakładał nakrętki, ale został zwolniony. Potem zarabia, ciężko pracując przy odśnieżaniu chodników.
Matka Charliego Mrs. Bucket zajmuje się domem, w którym oprócz
nich mieszkają dziadkowie ze strony matki i ojca. Pani Bucket
dzielnie opiekuje się domem i staruszkami. Nie jest to dla niej łatwe, gdyż stale brakuje pieniędzy, rodzina je na okrągło chleb z
margaryną, ziemniaki z kapustą i kapuśniak. Jednak gdy po utracie
pracy pan Bucket przynosi jeszcze mniej pieniędzy i zaczynają głodować „wszyscy od rana do wieczora czuli ssanie w żołądkach (…)ojciec i
matka często rezygnowali z obiadu czy kolacji, oddając je synkowi” 15 Ich
15
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warunki mieszkaniowe też są bardzo złe – siedmioosobowa rodzina mieszka w malutkim domku na skraju miasta.
Oprócz żony i syna pan Bucket musi utrzymywać też seniorów rodu. Dziadkowie ze strony ojca- Joe i Josephine byli bardzo
starzy. Joe miał ponad dziewięćdziesiąt sześć lat. Był wątły i słaby i
podczas dnia niewiele się odzywał. Oboje bardzo kochali swego
wnuka i opowiadali mu codziennie ciekawe historie. Całymi dniami leżeli w łóżku i drzemali. Ożywiali się, dopiero gdy odwiedzał
ich Charlie. Dziadek Joe nie zawahał się, by poświęcić ukrytą
srebrną monetę i wydać ją na batonik, który mógłby zawierać Złoty
Talon. Gdy Charlie znalazł wymarzony kupon to właśnie dziadek
Joe udał się z nim do fabryki czekolady. Jako jedyny podczas wyprawy powstrzymywał się od złych komentarzy wobec gospodarza. Cieszył się z wygranej Charliego.
Podobną miłością dążyli wnuka George i Georgina – dziadkowie ze strony matki. Ich największym szczęściem był Charlie. Z
braku zajęcia cały dzień drzemali, dzieląc łóżko z Joe i Josephine.
„Każde z czworga staruszków miało ponad dziewięćdziesiąt lat. Byli
tak pomarszczeni jak suszone śliwki, tak kościści jak szkielety, i całymi
dniami leżeli w łóżku - każda para po swojej stronie - z nocnymi czepkami
na głowach, aby nie marznąć, a ponieważ nie mieli nic do roboty, więc
tylko sobie podrzemywali”16.
Mimo iż dziadkowie śpią w jednym łóżku, zaś państwo Bucketowie i ich syn na materacach to wszyscy wydają się być szczęśliwi, łączy ich prawdziwa miłość, szacunek i przywiązanie.
Autor powieści przedstawił pięć różnych rodzin. Bucketowie
są najbiedniejszą z nich, ale stanowią wręcz ideał. Pan Bucket stara
się zarabiać na całą rodzinę, jego żona opiekuje się domem, a Charlie jest posłusznym synem i wnukiem. Mimo ubóstwa rodzina jest
szczęśliwa. Jej członkowie darzą się zaufaniem i szacunkiem. Nikt
nie narzeka, wszyscy starają się trzymać razem. W przeciwieństwie
do Bucketów inne rodziny zostały pokazane w złym świetle. Rodzice nie mają wpływu na swoje pociechy, pozwalają im sobą rządzić i skupiają się na bezmyślnym spełnianiu ich zachcianek. Matka
Augustusa uważa, że skoro jej syn tak dużo je widocznie tego po16

R. Dahl, Charlie i fabryka czekolady, Warszawa 2004, s. 17.
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trzebuje, ojciec złośliwej Veruce spełnia jej wszystkie zachcianki,
Violet potrafi bardzo źle odnosić się do rodziców, w ogóle ich nie
szanuje. Rodzice Mikea także nie potrafią odciągnąć syna od telewizji. Wszystkich cechuje egoizm, a ich rodziny nie są szczęśliwe.
Brakuje w nich zrozumienia i ciepła. Autor winą za to obarcza rodziców.
Przykład Bucketów pokazuje, że kochająca się rodzina wielopokoleniowa jest ogromnym wsparciem w trudnych momentach
życia. Członkowie trzymając się razem przetrwają nawet głód i
ubóstwo. Roald Dahl dał dzieciom piękny, choć nieco groteskowy
obraz najważniejszych wartości rodzinnych, pokazał w czym tkwi
prawdziwa siła rodziny.
Podsumowanie
Omówione przykłady pokazują, że w rodzinach wielopokoleniowych jest na pewno dużo więcej konfliktów i nieporozumień niż
w rodzinach nuklearnych, ale ich rola w kształtowaniu osobowości
dziecka jest bezcenna. Zarówno małe dzieci, potrzebujące przewidywalności zdarzeń, dorastający nastolatkowie poszukujący własnej tożsamości, jak i dorośli borykający się z nowymi życiowymi
wyzwaniami, mogą zyskać poczucie sensu istnienia w kontakcie z
osobami, które już przeżyły dużą część swojego życia i potrafią dostrzec w nim pewien porządek, ład i sens17. Dzieci wychowane w
domach wielopokoleniowych uczą się szacunku dla starszych,
kompromisowości, posłuszeństwa i miłości. I mimo iż są to często
trudne układy, to każdy człowiek wyrwany takiej rodziny musi
długo uczyć się samodzielnej egzystencji i nie zawsze udaje mu się
odnaleźć w świecie zewnętrznym, który bywa brutalny i nieprzyjazny jednostce. Wtedy wsparcie rodziny bywa bezcenne.
„Rodzina wielopokoleniowa przeżywa więcej - od „nuklearnej” czyli
jednopokoleniowej - sytuacji konfliktowych, lecz równocześnie jej członkowie uczą się rozumieć zachowania innych, dostrzegać ich potrzeby, uczą
się również umiejętności rozwiązywania konfliktów. W kontaktach z
dziadkami dzieci uczą się lepszego rozumienia starszego człowieka, co
sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw młodszego pokolenia wobec
17
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E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.

starszego. Po pewnym czasie, gdy wnuki uzyskują samodzielność, mogą
stać się oparciem dla swoich dziadków. Z punktu widzenia całego społeczeństwa ma to niewątpliwie aspekt profilaktyczny”18.
Literatura czasami, zniekształca niektóre obrazy, karykaturuje
rodziny, ale po to by przestrzec przed błędami zarówno dzieci jak i
rodziców.
Natomiast czytając o życiu autentycznych rodzin wielopokoleniowych i obserwując społeczeństwo widać, że wzrasta znaczenie
takich więzi. One zapewniają nie tylko ciągłość historii, pozycji,
religii, kultury, ale też w nich dokonuje się to co najważniejsze –
rozwój człowieka19. Rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące razem lub w bardzo niewielkiej odległości od siebie, tworzą specyficzną atmosferę wspólnoty, przeżywania, przenikania się wzajemnie. Znajomość wszystkich problemów tylko wzmacnia wspólnotę,
podtrzymuje dobre więzi. Szczególnie ważne jest wspólne przebywanie dziadków i wnuków, którzy mogą przekazywać wiedzę i
mądrość swoich przodków a szczególnie wiedzę życiową i religijność20. W rodzinach wielopokoleniowych każdy ma swoje miejsce i
pełni określoną rolę rodzice wychowują, dziadkowie uczą i rozpieszczają, a wnukowie opiekują się starszymi. Kiedy dochodzi do
zachwiania tych proporcji mamy obraz niczym z domu rodziny
Stomila („Tango” S. Mrożka).
Streszczenie
W artykule pt. „Literacki obraz rodzin wielopokoleniowych” zanalizowane zostały przykłady rodzin wielopokoleniowych. Niektóre są
bardzo typowe, konserwatywne, a inne nowoczesne, groteskowe. Analizie poddane zostały utwory zarówno z kręgu literatury polskiej, jak i europejskiej. Omówione przykłady zobrazowały pozytywne i negatywne
skutki życia obok siebie członków rodzin, a konflikty pokoleniowe ukazały różnice generacyjne między członkami rodzin wielopokoleniowych.

A. Trela, Miejsce i rola dziadków w rodzinie, www.utw.uj.edu.pl
T. C. Malec, Łatwiej razem - działania na rzecz integracji międzypokoleniowej,
www.latwiejrazem.pl/wydawnictwo
20 T. E. Olearczyk, Formy kontaktów międzypokoleniowych w społeczeństwie pluralistycznym a wychowanie religijne, Paedagogia Christiana, nr. 2/10/2002. S. 63.
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Summary
The literary image of multi-generational families
In the article "The literary image of multi-generational families"
were analyzed various examples of multi-generational families present in
the literature. Some of them are very typical, conservative, other one are
modern and grotesque. Were analyzed both from the Polish literature
and European. The given examples clearly show positive and negative
effects of living together members of different generations and generational conflicts appear generational differences among members of multigenerational families.
Key words: family, multigenerational family, conflict of generations, Eliza Orzeszkowa, Sławomir Mrożek, Roald Dahl, Julian Ursyn
Niemcewicz, Władysław Reymont
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Maja Mroczek

Eutanazja- zabójstwo czy dobra śmierć?
Wstęp
Słowo eutanazja wywodzi się z języka greckiego – eu oznacza
dobry, zaś thanathos śmierć. Według starożytnych eutanazja wiązała się z śmiercią szczęśliwą, na którą zasłużyli sobie obywatele
przez swoje całe życie. W czasach polis Grecy nie mieli na myśli
pod pojęciem eutanazja zabijania np. dzieci czy osób starszych, którzy cieszyli się szacunkiem całego społeczeństwa, a ich rodziny zapewniały im godną opiekę na starość. Grecy nie posiadali słowa,
które odzwierciedlałoby dzisiaj pojmowane słowo eutanazja, czyli
zabicie człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla
niego. Nie mieli w swoim języku także żadnego potocznego słowa
określającego zabójstwo z litości1. Można stwierdzić na podstawie
greckiej literatury, iż nie istniało dla nich pojęcie medycznej eutanazji z jaką spotykamy się dzisiaj na świecie. John. M. Cooper uważa, iż taki stan rzeczy wynikał z ówczesnego stanu medycyny, w
którym lekarze nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, czy stan pacjenta może ulec poprawie lub czy dana choroba jest śmiertelna.
Ponadto w polis obowiązywały zakazy zabijania ludzi przez osoby
prywatne, wyłączeniu podlegały oczywiście wojny oraz sytuacje
ochrony granic miasta-państwa. Grek z czasów starożytnych pod
słowem eutanazja rozumiał określony sposób umierania, nie zaś
zabijania lub powodowania zgonu drugiej osoby.
1. Źródła pojęcia eutanazja
W V w. p.n.e. poeta Meander użył słowa eutanazja dla określenia łatwej śmierci. Dodatkowo w swoim dziele wskazał on, iż
„ten, kogo kochają bogowie, umiera młodo”. Można z tego wnioskować, iż śmierć przedwczesna nie zawsze miała charakter natu-
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J. M. Cooper, Greek Philosophers on Euthanasia and Suicide, 1989., s.11.

ralny lecz mogła być kwestią pewnego wyboru2. Ponadto Polibiusz
opisuje śmierć króla Sparty- Kleomenesa, który podczas walki z
wrogiem, kiedy okazało się, iż jest na przegranej pozycji popełnia
samobójstwo, które jest opisywane przez autora jako „śmierć z honorem”3. Z kolei Cyceron określał eutanazję jako śmierć „honorową, sławną i pełną godności”4. Ponadto Herodot w „Dziejach” opisuje przypowieść o kapłance Hery imieniem Kydippe i jej synach,
w której matka prosi Herę o największe dobro jakie może dać
człowiek swoim dzieciom. Wtedy bogini zsyła na nich cichą i spokojną śmierć we śnie.5 Natomiast Swetoniusz pisząc o żywocie cezarów tak opisał moment śmierci cezara Oktawiana Augusta:
„Przypadł mu w udziale zgon lekki i taki jakiego zawsze pragnął.
Ilekroć mianowicie usłyszał, iż ktoś zmarł szybko i bezboleśnie,
August wyrażał życzenie, aby i jemu i najbliższym przypadła w
udziale taka euthanasia”6.
Słowo euthanatos według starożytnych jest synonimem szybkiej, lekkiej i bezbolesnej śmierci. Miała być ona wynikiem dobrego
życia i nie wiązano jej z elementem samobójczym. Dopiero stoicy
postulowali, aby mędrzec mógł sam wybrać kiedy zakończy swoje
życie. Etymologiczny sens słowa eutanazja obejmował oba wymienione aspekty: zarówno psychiczny jak i moralny. Dodatkowo
śmierć jest dobra, kiedy dopełnia i chwalebnie kończy życie człowieka, tworząc harmonijną całość. Według Sokratesa jednostka
powinna akceptować obiektywną wartość swojego życia w kontekście funkcjonowania całego społeczeństwa i w przypadku, gdy
choroba uniemożliwia jej wykonywanie społecznych obowiązków
powinna zrezygnować z leczenia. W „Państwie” Platona jest opisana eutanazja niedobrowolna, opierająca się na braku zgody czy też
żądania jednostki. Opisywał on eugenikę pozytywną i negatywną,
która ma doprowadzić do powstania silnego społeczeństwa7.
R. Citowicz, Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej
śmierci, Warszawa 2006, s. 30.
3 Polibiusz, Dzieje, Ossolineum 1957, s.271.
4 K. Toeplitz, Teologiczne kontrowersje wokół eutanazji, Etyka 1975, nr 14, s. 119.
5 Herodot, Dzieje, Warszawa 1959, s. 33-34.
6 Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Warszawa 1993, s.282.
7 Platon, Państwo, tłum. M.Maykowska, Warszawa 1997.
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Dla starożytnych ważne było jak ktoś umierał: czy przyzwoicie, z godnością i w odpowiednim czasie. Dla mieszkańców Polis
eutanazja nie miała żadnych związków z zabójstwem, ponieważ
ono nie kończy życia w sposób honorowy i szlachetny, a także nie
wiązało się z działaniem medycznym, gdzie osoba mająca opiekować się chorą osobą zadaje jej śmierć. W efekcie dla starożytnych
eutanazja była bezbolesną śmiercią z przyczyn naturalnych.
O eutanazji biernej mówił także F. Bacon. Uważał on, że obowiązkiem lekarza jest nie tylko podejmowanie działań mających na
celu wyleczenie pacjenta ale także łagodzenie bólu związanego z
chorobą. Podnosił on, że łagodzenie bólu jest ważne w sytuacji, gdy
pacjent dochodzi do zdrowia, ale jeśli nie ma już nadziei na jego
wyleczenie to można zapewnić pacjentowi spokojną śmierć, gdyż
według autora „nie ma nic szczęśliwszego niż ta eutanazja”8. Dokonał on podziału na eutanazję wewnętrzną oraz zewnętrzną.
Pierwsza z nich polega na zapewnieniu choremu właściwej opieki
medycznej zarówno lekarskiej jak i pielęgniarskiej, która umożliwi
pacjentowi bezbolesne odejście z tego świata, gdy będzie ona w
stanie agonalnym. Natomiast eutanazja wewnętrzna polega na
przygotowaniu człowieka pod względem duchowym na śmierć.
Był on pionierem w zakresie opieki paliatywnej oraz zapoczątkował udział lekarza w procesie łagodzenia cierpień pacjentów. Swoje
rozważania w tym temacie przedstawił w „The Advacement of learning” oraz w „De dignitate et Augmentis Scientarium”.
W XVI w. Tomasz Morus w swoim dziele „Utopia” posłużył
sięzwrotem śmierć dobrowolna. Był on zwolennikiem możliwości
popełnienia samobójstwa lub żądania zabicia jednostki, w sytuacji,
gdy osoba ta jest nieuleczalnie chora i cierpi na straszne bóle. „Lecz
gdy z nieuleczalną chorobą łączą się ustawiczne gwałtowne cierpienia, (…) ponieważ nie może spełniać żadnych obowiązków, których wymaga życie, więc przeżył już niejako swoją śmierć i teraz
jest już tylko przykrym ciężarem dla innych i dla siebie, nie powinien więc dłużej pozwalać by wyniszczała go straszna choroba, lecz
raczej winien odważnie umrzeć, (…) lecz wbrew woli nikogo nie
K. Nazar-Gutowska, Pojęcie i rodzaje eutanazji, [w:] M. Mozgawa, Eutanazja,
Warszawa 2015, s.15.
8
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pozbawiają życia, jeśli nieuleczalnie chory chce dalej żyć, pielęgnują go z taką samą jak innych troskliwością”9. Obecnie jest on uważany za człowieka, który po raz pierwszy poruszył w europejskiej
kulturze zagadnienie eutanazji czynnej10.
W XIX i XX wieku odrodziła się eugenika. Pojęcie to wprowadził w 1883 roku Francis Galton. Uważał on, że „ślepy” dobór naturalny należy zastąpić świadomym, aby dokonać zaplanowanego i
harmonijnego rozwoju ludzkości. Eugenika miała doprowadzić
według autora do podniesienia psychicznej i fizycznej jakości społeczeństwa, co miałoby się przekładać na zmniejszenie cierpień
jednostek. Postulował on ograniczenie urodzeń od rodziców, którzy mogliby przekazać dzieciom choroby dziedziczne (eugenika
negatywna) oraz wspierać prokreacje par zdrowych (eugenika pozytywna)11. W założeniach mająca służyć wzrostowi dobrobytu
ludności eugenika stała się narzędziem wykluczania jednostek słabych czy niepotrzebnych ze względu na określone cechy. Rozwój
poglądów eugenicznych wiązał się także z działaniami na rzecz
legalizacji dobrowolnej eutanazji.
Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” poprzez pojęcie
eutanazja określa „w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć
czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub intencji działającego
powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. Eutanazję
należy zatem rozpatrywać w kontekście intencji oraz zastosowanych metod”. Dodatkowo od słowa eutanazja należy odróżnić zaprzestanie uporczywej terapii. Papież w powyższej encyklice podkreślił, iż bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty jest
zawsze aktem głęboko niemoralnym. Akt ten jest sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. W związku z
tym nie ma takiej władzy na ziemi, która mogłaby pozwolić na zabójstwo człowieka, niezależnie od tego czy jest to płód czy w pełni
ukształtowany człowiek. Eutanazja jest postrzegana przez Papieża
jako czyn zabójstwa, moralnie naganny. Ponadto wskazuje on, iż
eutanazja może być także dokonana w formie samobójstwa, co takT. Morus, Utopia, Warszawa 1954, s. 152.
P. Góralski, Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Kraków 2008, s.74.
11 F. Galton, Memories of my life, London 1908, s. 321-323.
9
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że jest sprzeczne z prawem Bożym12. Według Papieża nikt nie ma
prawa domagać się dokonania na nim eutanazji lub żądać jej realizacji od innej osoby.
W literaturze bioetycznej można odnaleźć dwie definicje eutanazji. Pierwsza z nich oznacza podanie nieuleczalnie choremu i
cierpiącemu pacjentowi leku, który ma spowodować jego śmierćdefinicja wąska. Natomiast definicja szeroka zakłada element definicji wąskiej w postaci podania śmiertelnej dawki środka pacjentowi oraz zaniechanie i zaprzestanie stosowania środków podtrzymujących życie człowieka13. Natomiast ze względu na sposób dokonania eutanazji można podzielić ją na eutanazję czynną lub bierną. Eutanazja czynna to przyspieszenie śmierci przez aktywne
działanie człowieka. Z kolei eutanazja pasywna oznacza zaniechanie dalszego leczenia czy też podtrzymywania funkcji życiowych
chorego pacjenta. Wskazane powyżej rodzaje eutanazji są składnikiem pojęciowym eutanazji w rozumieniu szerokim. Jedynie eutanazja w węższym ujęciu oznacza eutanazję czynną. Z kolei według
„Encyklopedii popularnej” eutanazja to „zabójstwo człowieka na
jego żądnie i pod wpływem współczucia dla niego”14. Wskazana
powyżej definicja ściśle koreluje z pojęciem eutanazji uregulowanym w polskim kodeksie karnym.
2. Pojęcie eutanazji w polskim kodeksie karnym
Zgodnie z art. 150 k.k. paragraf 1 „Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”15. Ponadto paragraf 2
wskazanego powyżej przepisu stanowi, iż „W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od jej wymierzenia”. Ustawodawca wprowadził
typ uprzywilejowany zabójstwa. W tym wypadku życie człowieka
nie jest traktowane tylko jako dobro indywidualne jednostki, ale
stanowi dobro dla całego społeczeństwa. W efekcie wyrażenie zgoJan Paweł II, Evangelium Vitae, Kraków 1995.
S. Wroński, Bioetyka, Kraków 2002, s. 89 i n.
14 A. Karwowski, Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1994, s.217.
15 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz.553.
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dy przez osobę pokrzywdzoną nie wyłącza karalności, ale może
spowodować jej nadzwyczajne złagodzenie lub nawet odstąpienie
od jej wymierzenia. Typ uprzywilejowany został wprowadzony ze
względu na zgodę eutanaty na śmierć oraz działania eutanasty pod
wpływem współczucia.
2.1. Wyrażenie żądania
Ważnym aspektem w ustawowej definicji eutanazji jest określenie „żądania”, którego nie można mylić z zezwoleniem czy wyrażeniem prośby lub zgody. W przypadku żądania inicjatywa należy do ofiary przestępstwa i jest ona wyrażona w sposób stanowczy
oraz zdecydowany. Wyrażone żądanie musi być dobrowolne i nie
może mieć charakteru przymusowego. Dodatkowo powinno być
ono przemyślne (jego powodem nie może być chwilowe załamanie
nerwowe) oraz poważne, czyli nie posiadające cech żartobliwych.
Konieczne jest, aby ofiara w chwili jego wyrażenia była poczytalna.
Dodatkowo żądanie w swej treści powinno być jednoznaczne i stanowcze, tak aby nie budziło wątpliwości co do intencji jego autora16.Forma wyrażenia żądania co do zasady jest dowolna. Jednakże
także tą przesłankę należy szczególnie badać w każdym przypadku, ponieważ osoba objęta dysfunkcją na tle fizycznym lub psychicznym musi w sposób niebudzący wątpliwości wyrazić swoją
wolę. Osoby głuchonieme mogą wyrazić swoją wolę pisemnie lub
za pomocą gestów17. Dla skuteczności żądania wystarczy jego jednorazowe wysunięcie. Jednakże w takim wypadku należy zbadać
czas pomiędzy jego wysunięciem a spełnieniem. J. Makarewicz
uważał, ze skutecznie takiego żądania nie może wysunąć dziecko,
które nie ukończyło jeszcze 13 roku życia18. Jeżeli chodzi o młodzież w przedziale wiekowym od 13 do 17 lat mogli oni wyrazić
taką zgodę, ale według autora należałoby zbadać ich stopień rozwoju i indywidualne cechy dojrzałej świadomości. Należy stwierdzić, iż ustawodawca nie wprowadził tu jednak cezury wiekowej.
W każdym przypadku należy sprawdzić czy ze względu na młody
J. Malczewski, Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012, s. 178.
P. Góralski, op.cit., Kraków 2007, s.205.
18 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów, 1938, s.520.
16
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wiek ofiary jest ona na tyle ukształtowana psychicznie oraz emocjonalnie, że jest w stanie z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzję o zakończeniu swojego życia. Należy pamiętać również, że osoby młode pod wpływem ciężkich doświadczeń życiowych często
wykazują się większą dojrzałością. W takiej sytuacji każdą ze
spraw należy badać w sposób indywidualny bez określania sztywnej granicy wieku. Z kolei W. Makowski wykluczał całkowicie wysunięcie takiego żądania przez osobę niepoczytalną czy znajdującą
się w warunkach wyłączających świadomość19. Z punktu widzenia
formalnego nie występuje lista powodów, dla jakich osoba może
żądać własnej śmierci. Dodatkowo ustawodawca nie wskazuje w
jakim stanie fizycznym oraz psychicznym powinna być osoba wysuwająca przedmiotowe żądanie. W związku z powyższym ograniczenia w tym zakresie mają głównie charakter podmiotowy.
A. Marek uważa, że skutecznie mogą domagać się śmierci
osoby nieuleczalnie chore, których dotyczą szczególnie ciężkie
cierpienia fizyczne20, a także osoby które w wyniku działań terrorystycznych lub wypadków doznały poważnych uszkodzeń ciała.
Jednakże według A. Marka niedopuszczalne jest wysuniecie żądania uśmiercenia przez osobę, której dotyczą jedynie cierpienia natury psychicznej np. związane z utratą bliskiej osoby. Natomiast M.
Budyn-Kulik wskazuje, że osobą zgłaszającą takie żądnie nie musi
być osoba chora21. Po dokonaniu wykładni językowej przepisu art.
150 k.k. należy stwierdzić, iż powyższe twierdzenia są słuszne.
Ustawodawca nie ograniczył bowiem sytuacji w jakich osoba może
wyrazić skutecznie żądania jej uśmiercenia. Jednakże najczęściej w
praktyce kwestia zabójstwa eutanatycznego pojawi się w oparciu o
przypadki osób ciężko chorych. Ograniczenie kręgu osób wiąże się
z przesłanką współczucia.

W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s.646.
A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010, s. 377.
21 M. Budyn-Kulik (w:) System prawa karnego, t. 10, red. J. Warylewski, Warszawa 2015, s.119.
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2.2. Działanie pod wpływem współczucia
Ważnym elementem tej definicji jest działanie pod wpływem
współczucia dla ofiary. Pojawiły się problemy dotyczące określenia
czy współczucie odnosi się do cierpień fizycznych czy także może
obejmować cierpienia psychiczne. SN w wyroku z 25 lutego 1936
odniósł się do tego zagadnienia w sprawie, w której chłopak zabił
dziewczynę, gdyż na małżeństwo nie zgadzali się ich rodzice, a ona
bardzo go kochała. Sąd stwierdził wtedy, iż „ O współczuciu, któryby uzasadniało zastosowanie art. 227 k.k. może być mowa tylko
w wypadku, gdy sprawca przekonany jest o tem, że osoba żądająca
śmierci, cierpi tak silnie, iż ze względu na te jej cierpienia śmierć
stanowi dla niej raczej dobrodziejstwo i że tylko śmierć może ją od
tych cierpień wybawić. Że zawód miłosny może wywołać u dotkniętego nim osobnika cierpienia duchowe, zdolne nawet do spowodowania do targnięcia się na własne życie, nie ulega kwestii.
Atoli z wyjaśnień oskarżonego wynika, że nie był on bezwzględnie
przekonany o tem, iż stan rzeczy, wytworzony sprzeciwieniem się
rodziców jej i oskarżonego, sprawia jej ból nie do zniesienia, lecz
jedynie przedstawił sobie, że ona tak samo, jak i on nie wyobraża
sobie życia bez niego i męczyłaby się tak jak on, gdyby pozostał
sam bez niej”22. Dla zaistnienia przestępstwa eutanazji niezbędna
jest koniunkcja dwóch przesłanek: żądania ofiary oraz działania
pod wpływem współczucia dla niej. Wydaje się, że współczucie
powinno być jedynym powodem dla którego osoba chce popełnić
przestępstwo eutanazji. Sprawca nie powinien się kierować troską
o rodzinę chorego, aby ulżyć ich obowiązkom czy decydującym
powodem nie mogą być kwestie spadkowe. Współczucie według
większości doktryny powinno być wywołane stanem fizycznym
sprawcy. A. Zoll uważa, że oczywiście podstawą dla współczucia
po stronie sprawcy będzie ciężki stan fizyczny sprawcy, ale także
dopuszcza kwestie psychiczne np. związane z trwałym kalectwem
ofiary. Zaznacza on jednak, że nie może być to stan przemijający
np. spowodowany chwilowych kryzysem życiowym np. w postaci

22

Wyrok SN z dnia 24 lutego 1936 r., II K2240/35, OSN(K) 1936, nr 9, poz. 336.
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bankructwa23. Jednakże z literalnej wykładni przepisu nie można
wyprowadzić żadnych ograniczeń co do powodów współczucia.
Najważniejsze jest stwierdzenie czy sprawca autentycznie współczuje ofierze. Dlatego nawet cierpienia psychiczne mogą wywołać
stan współczucia po stronie sprawcy. Ponadto musi istnieć związek
przyczynowy pomiędzy czynem sprawcy a współczuciem, które
może także wystąpić u sprawcy przed wyartykułowaniem żądania
dokonania eutanazji. Współczucie powinno być ujmowane zgodnie
z jego znaczeniem przedstawionym w literaturze, a mianowicie
jako odczuwanie smutku i cierpienia, które należy oceniać z subiektywnego punktu widzenia. M. Tarnawski dowodzi, iż kwestie
współczucia należy oceniać w oparciu o kryteria zindywidualizowane. „Bardzo silne cierpienie może wywołać szybciej stany
współczucia czy też powodować to współczucie w większym natężeniem.(…) Istotne znaczenie może mieć też charakter stosunku
łączącego żądającego śmierci z zabójcą. Inny wymiar w tym kontekście ma bliska więź uczuciowa tych osób (np. matka-dziecko,
mąż-żona), a inny, gdy są to osoby obce”24. Jednakże w przypadku
eutanazji dokonywanej przez lekarza należy wziąć pod uwagę także kryteria obiektywne, takie jak np. stan pacjenta czy jego rokowania dotyczące leczenia.
Pojęcie eutanazji, które pojawiło się w literaturze czy definicjach encyklopedycznych znacznie różni się od definicji polskiego
ustawodawcy. Osoba, która żąda swojej śmierci nie musi być nieuleczalnie chora czy też cierpiąca. W istocie każda osoba świadoma
może żądać od innej aby go zabiła. Formalnie nie ma ograniczenia
powodów dla których osoba może wysunąć takie żądanie. Warunkiem jest tutaj istnienie współczucia dla ofiary przestępstwa.
3. Zabójstwo eutanatyczne jako przestępstwo powszechne
Przestępstwo uregulowane w art. 150 k.k. jest przestępstwem
powszechnym. Osoba popełniające je poprzez działanie odpowiada
jeśli jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej na gruncie
M. Tarnawski, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego,
Poznań 1981, s. 255-256.
24 Tamże,s. 256.
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polskiego kodeksu karnego. Natomiast popełnienie go przez zaniechanie powoduje odpowiedzialność karną osoby, na której ciążył
prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. W efekcie
osobą gwaranta może być lekarz, który podaje środki lecznicze pacjentowi czy też członek rodziny opiekujący się chorym. W doktrynie pojawił się także spór czy zabójstwo eutanatyczne może być
popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym25. A. Zoll oraz J. Giezek opowiadają się za możliwością popełnienia przestępstwa tylko z zamiarem bezpośrednim. Natomiast A.
Marek oraz R. Krajewski należą do zwolenników szerszego ujęcia
omawianego zagadnienia. Moim zdaniem należy przychylić się ku
poglądami zakwalifikowania także zamiaru ewentualnego w przypadku zabójstwa eutanatycznego, gdyż współczucie sprawcy nie
wyklucza możliwości godzenia się przez niego na śmierć. W literaturze podaje się przykład podawania cierpiącej osobie wysokich
dawek leku uśmierzających ból ze świadomością, iż podawana
dawka może być śmiertelna.
Jeżeli chodzi o sankcję karną to przestępstwo eutanazji jest
zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto stosownie do art. 150 paragraf 2 sąd może nadzwyczajnie
złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia. Zastosowanie
określonej kary pozostaje w granicach swobodnej oceny sędziowskiej. Taka regulacja nie stanowi otwarcia drzwi dla eutanazji w
Polsce. Określenie przesłanek zabójstwa eutanatycznego w postaci
koniunkcji żądania oraz współczucia znacznie ogranicza katalog
osób, którzy będą zakwalifikowaniu do tego rodzaju uprzywilejowanej formy zabójstwa. Sprawca czynu zostaje uznany przez sąd
za winnego oraz skazany. Pozostaje zatem mało prawdopodobne,
aby istnienie przedmiotowej regulacji zachęcało do dokonywania
eutanazji. Ponadto po stronie lekarza bardzo trudno będzie udowodnić działanie pod wpływem współczucia dla pacjenta. Najczęściej emocje lekarza będą związane z jego przekonaniem o ulżeniu
w cierpieniu pacjenta ze względów humanitarnych. Przesłanka

A. Michalska-Warias., Ustawowe znamiona zabójstwa eutanatycznego, [w:] M.
Mozgawa, Eutanazja, Warszawa 2015, s. 121-144.
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współczucia może zaistnieć m.in. w sytuacji, w której pomiędzy
lekarzem, a pacjentem powstanie silna więź emocjonalna.
Ponadto zabójstwo eutanatyczne należy do grupy przestępstw materialnych, które dokonują się z chwilą zaistnienia określonego skutku, w tym przypadku w postaci śmierci człowieka.
Samo wystąpienie skutku bada się w oparciu o kryteria medyczne.
W literaturze wskazuje się na problem rozróżnienia działań legalnych od tych które nie mieszczą się w ramach procedur medycznych, stanowiących podstawę do zastosowania art. 150 k.k. W
przypadku gdy np. lekarz odłącza pacjenta od aparatury podtrzymującej życie, ponieważ uważa, że nie ma szans na poprawę jego
stanu zdrowia, bez wyraźnego żądania pacjenta może być to zakwalifikowane jako zabójstwo w trybie podstawowym. Istotnym
elementem jest także podawanie przez lekarzy środków przeciwbólowych, które przyczyniają się do zmniejszenia cierpień pacjenta,
natomiast ich efektem ubocznym może być śmierć ofiary26.
Do zastanowienia pozostaje fakt podawania ciężko chorej
osobie wysokich dawek środków uśmierzających ból, które zagrażają jego życiu w przypadku stanów krótkotrwałych. Oczywistym
jest, że lekarz który podaje powyższe środki z zamiarem nie tylko
uśmierzenia bólu, ale i śmierci pacjenta powinien ponieść odpowiedzialność karną. Jednakże każdy tego typu przypadek powinien być rozpatrywany w sposób indywidualny. Sąd w takich sytuacjach będzie badał obowiązujące lekarzy procedury medyczne
oraz okoliczności faktyczne sprawy. Nie jest możliwe określenie in
abstracto czy lekarz dokonał zabójstwa, zabójstwa eutanatycznego
czy zaprzestał tzw. uporczywej terapii.
W związku z postępem w dziedzinie medycyny dla właściwej
oceny takich działań będzie powołanie biegłych z zakresu określonych dziedzin medycyny. Ponadto w definicji eutanazji mogą mieścić się zdarzenia faktyczne wypełniające znamiona takich przestępstw jak m.in. pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.) czy też nieudzielenie pomocy (art. 162 k.k.).
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Ibidem, s. 128-148.

4.Eutanazja w nauce Kościoła katolickiego
Każdy człowiek ma prawo do życia i jego ochrony od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kościół katolicki przeciwstawia
się wszelkim formom eutanazji, zarówno biernej oraz czynnej, w
celu ochrony człowieka i jego godności. Opierając się na tekście
Pisma Świętego można wywnioskować, iż życie jest cennym darem
od Stwórcy, gdyż każdy z nas został stworzony na wzór i podobieństwo Boga. W Starym Testamencie w Księdze Powtórzonego
Prawa można odnaleźć fragment następującej treści: „Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze mną żadnego boga. Ja zabijam
i ja ożywiam, Ja ranię i Ja uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia”27. Bóg w tych słowach ukazuje nam, że ona jest sprawcą i Panem wszystkiego, w tym życia i śmierci człowieka. Życie człowieka
jest darem, który powinien on pomnażać i chronić, natomiast my
nie jesteśmy jego dysponentami28.
Wielokrotnie praktykę eutanazji potępił papież Pius XII. W
swojej encyklice „Mystici Corporis” negatywnie odniósł się do zabijania osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych, uznając
powyższe działania za sprzeczne z prawem bożym i naturalnym29.
Zdaniem papieża żadna społeczność nie prawa do legalizacji eutanazji dla celów rzekomej użyteczności. Nie może także przekazać
prawa do decydowania o ludzkim życiu lekarzom, naukowcom
czy nawet samej osobie zainteresowanej. Pacjent nie ma prawa do
decydowania o własnym życiu, gdyż nie pochodzi ono od niego30.
Sobór Watykański II potępił akt eutanazji, zaliczając ją obok
aborcji czy zabójstwa do czynów przeciwko ludzkości. Nawoływał
on do szacunku wobec każdego życia, w szczególności człowieka
chorego i cierpiącego31. Kongregacja Nauki i Wiary w deklaracji
„Iura et bona” wskazała na różnicę pojęcia eutanazja na przestrzeni
lat. Starożytni, jak opisywałam to na początku mojej publikacji,
Pismo Święte, Księga Powtórzonego Prawa, 32, 39.
G. Leszczyński, Eutanazja. Grzech i przestępstwo, [w:] Prawo Kanoniczne,
nr 2, 2013, str. 93-96.
29 Litterae encyclicae Mystici corporis, AAS 35, 1943, s. 239.
30 Pius XII, Discorsi e Radiomessaggi, t. XIV, Città del Vaticano 1952, s. 322 .
31 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 27, AAS 58 (1966), s. 1047-1048.
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określali eutanazję jako dobrą śmierć, która dokonywała się w sposób naturalny. Obecnie poprzez eutanazję na świecie rozumie się
aktywny udział w zabijaniu ludzi nieuleczalnie chorych i cierpiących, a także dzieci głęboko upośledzonych. Kongregacja Nauki i
Wiary w powyższej deklaracji stworzyła definicję eutanazji jako
czynność lub jej zaniechania, które powoduje śmierć człowieka i
ma na celu wyeliminowanie jego cierpienia. Eutanazja wiąże się
zatem z określonym zamiarem sprawcy uśmiercenia człowieka.
Kongregacja zajęła jednoznaczne stanowisko, iż nikt nie może zadać śmierć istocie ludzkiej. Nie ma tu znaczenia czy dotyczy to
dziecka, embrionu czy osoby starszej, a także jaka jest jej sytuacja
zdrowotna czy materialna32. Ponadto niezgodna z nauką Kościoła
jest już sama prośba o śmierć, zarówna dla siebie czy innej osoby.
Akt eutanazji sprzeciwia się prawu Bożemu i jako wymierzony
przeciwko ludzkości nie może być on dozwolony. Tak naprawdę w
żądaniu eutanazji realizuje się prośba niesienia pomocy człowiekowi w potrzebie poprzez odpowiednią opiekę i uczucie, które w
przypadku choroby terminalnej jest mu tak bardzo potrzebne.
Ponadto eutanazja jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu „nie zabijaj”. Ustawodawca kościelny zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. Żadne
względy eugeniczne czy higieniczne nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla zabójstwa, nawet jeśli byłoby ono dozwolone przez
władzę świecką. Najczęściej eutanazja jest dokonywana w kręgu
rodzinnym, gdy najbliższe osoby albo nie chcą uczestniczyć w cierpieniach bliskiej im osoby albo nie są w stanie podjąć się opieki nad
ciężko chorym. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna powinna w każdej sytuacji życiowej pomagać osobie chorej, słabej i
zapewnić jej poczucie miłości i bezpieczeństwa. Pomoc w uśmierceniu członka rodziny jest aktem wymierzonym przeciwko każdej
ludzkiej rodzinie, która powinna stanowić dla siebie wsparcie w
ciężkich chwilach. Dodatkowo grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest już sama pomoc w akcie uśmiercenia. Dekalog nie
wprowadza wyjątków od ochrony życia ludzkiego dla osób objętych nieuleczalną chorobą czy ludzi upośledzonych. Nakazuje on
32
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ochronę każdego ludzkiego życia. W związku z tym w każdym
przypadku eutanazja będzie grzechem wymierzonym przeciwko
życiu człowieka i jego godności jako dziecka Boga.
Katechizm Kościoła Katolickiego także odnosi się do kwestii
eutanazji. „Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i
środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych,
chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W
ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie
lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jako Stwórcy. Błąd w ocenie, w który
można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić i wykluczyć”33. Jedynie
zaprzestanie uporczywej terapii jest uprawnione. Ponadto opieka
paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości i z tego tytułu powinna być popierana jako forma opieki nad
ciężko chorymi.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku eutanazja objęta jest kategorią zabójstwa. Zgodnie z kanonem 1397 „kto popełnia
zabójstwo (…), powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa pozbawieniami i zakazami o których mowa w kan. 1336.
Zabójstwo zaś osób o których mowa w kan. 1370, jest karane tam
ustanowionymi karami”34. Czynem zabójstwa jest spowodowanie
śmierci biologicznej. Dokonanie czynu następuje z chwilą śmierci
ofiary, gdzie musi istnieć związek przyczynowo skutkowy pomiędzy określonym działaniem lub zaniechaniem, a zgonem. Dla poniesienia odpowiedzialności karnej przez sprawcę niezbędne jest
ustalenie, czy stanowił on ważną przyczynę śmierci ofiary oraz czy
działał z zamiarem bezpośrednim uśmiercenia osoby35. Dlatego na
podstawie ustaleń faktycznych istotne jest stwierdzenie czy działanie sprawcy miało charakter umyślny. Dla popełnienia przestępstwa zabójstwa nie ma znaczenia czy nastąpiło to na żądanie eutaKatechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2277.
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983,
AAS 75(1983) pars II, s. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego.
35 A. Marek, op.cit., s. 432.
33
34
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nata czy z inicjatywy eutanasty. Ponadto fakt działania eutanasty
pod wpływem współczucia nie powoduje braku odpowiedzialności karnej. Dla dokonania zabójstwa nie jest istotny także sposób
jego popełnienia, czy w przypadku eutanazji będzie to śmiertelny
zastrzyk czy zbyt duża dawka leków przeciwbólowych prowadząca do śmierci pacjenta. W efekcie należy uznać, iż eutanazja jest
aktem bezprawnym i na gruncie prawa kanonicznego jest kwalifikowana jako zabójstwo. Przestępstwo zabójstwa jest karane zakazami i pozbawieniami uregulowanymi w kanonie 1336, do których
należą:
a) zakaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub
terytorium,
b) pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju,
uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego,
c) zakaz korzystania z tego, co wyliczono w punkcie b, lub zakaz
korzystania z tego w określonym miejscu lub poza określonym miejscem, tego rodzaju zakazy nigdy nie powodują nieważności,
d) karne przeniesienie na inny urząd,
e) wydalenie ze stanu duchownego.
Zabójstwo kwalifikowane dotyczy śmierci biskupa Rzymu,
biskupów, duchownych oraz zakonników. Za zabójstwo Papieża
grozi kara ekskomuniki latae sententiae. Zgodnie z kanonem 1370
paragraf 3 zabójstwo duchownego lub zakonnika z pogardy dla
wiary, Kościoła, władzy lub posługi Kościelnej podlega ukaraniu
sprawiedliwą karą. Zgodnie z paragrafem 2 powyższego kanonu,
jeżeli przestępstwo dotyczy osoby posiadającej sakrę biskupią to
podlega interdyktowi latae sententiae36. Natomiast jeśli sprawca
jest duchownym, to również suspensie wiążącej z mocy prawa. Z
kolei kanon 1328 paragraf 2 definiuje następstwo usiłowania dokonania przestępstwa, w taki sposób, że „jeśli czynności lub zaniechania z natury swojej prowadzą do dokonania przestępstwa,
sprawcy można wyznaczyć pokutę lub środek karny, chyba że dobrowolnie odstąpił od zapoczątkowanego wykonywania przestępstwa. Jeśli zaś wynikło zgorszenie albo poważna szkoda lub niebezpieczeństwo, sprawca, chociaż samorzutnie zaprzestał działa36
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G. Leszczyński, Eutanazja….op. cit., s. 92-104.

nia, może być ukarany jakąś sprawiedliwą karą, mniejszą jednak od
przewidzianej za przestępstwo dokonane”. Systematyka kar ma
charakter ściśle kanoniczny. Zgodnie z obowiązującą zasadą ne bis
dem, jeśli określony czyn został już ukarany przez władzę święcką
to sankcje kościelne nie znajdą w tych przypadkach zastosowania.
Do powyższej zasady odnosi się kanon 1344 p.2, stosownie do którego sędzia może „powstrzymać się od wymierzenia kary lub wymierzyć karę mniejszą albo zastosować pokutę, jeśli winny się poprawił i naprawił zgorszenie albo jeśli został już przez władzę
świecką wystarczająco ukarany lub przewiduje się, że będzie ukarany”. Natomiast w państwach, gdzie eutanazja jest już zalegalizowana zastosowanie sankcji karnych wynikających z kodeksu
prawa kanonicznego będzie uzasadnione.
Zakończenie
Eutanazja wywodzi się już od czasów starożytnych. Dla Greków oznaczała ona „dobrą śmierć”, która miała mieć charakter
szybki i pozwalała na uwolnienie chorego od cierpień. Jednakże nie
była wiązana ze śmiercią samobójczą. Późnej stoicy wprowadzili
możliwość na gruncie filozofii zakończenia życia przez człowieka
w wybrany przez niego sposób. Dopiero w II połowie XX wieku
dokonano wyraźnego podziału na eutanazję czynną oraz bierną.
Definicji eutanazji na przestrzeniu stuleci powstało wiele. Jednak
najczęściej powtarzającymi się elementami niezbędnymi dla zaistnienia zabójstwa eutanatycznego są: żądanie ofiary oraz współczucie sprawcy. Te elementy wykorzystał także polski ustawodawca w
określaniu penalizacji zabójstwa eutanatycznego. Ten typ czynu
zabronionego ma obecnie charakter uprzywilejowany. Natomiast
nie stanowi on możliwości dla szerokiego praktykowania eutanazji
w Polsce, na co wskazują także statystyki dotyczące omawianego
zagadnienia. Istnienie spór dotyczący legalizacji eutanazji w naszym kraju. Pojawiają się argumenty z różnych stron odwołujące
się zarówno do prawa naturalnego, boskiego jak i wolności jednostki. Jednakże należy pamiętać, że każde życie ludzkie jest wartością, która powinna być pod szczególną ochroną prawa. Pomoc
człowiekowi w trudnej sytuacji jest podstawowym zadaniem każdego człowieka, szczególnie chrześcijanina. Ponadto istnieje zagro699

żenie, iż wprowadzenie eutanazji dobrowolnej, w dalszej perspektywie może pociągnąć za sobą zalegalizowanie eutanazji niedobrowolnej (argument z równi pochyłej). Każdy człowiek powinien
szanować i dbać o swoje życie, a w ciężkich sytuacjach obowiązkiem każdego z nas jest niesienie pomocy i pocieszenia. Ochrona
jednostek słabych, których dotknęły ludzkie tragedie jest wpisana
w ludzką naturę i powinna objawiać się w troskliwej opiece społeczeństwa nad ciężko chorymi, tak aby w sposób godny mogli oni
przeżyć swoje życie. Stanowisko Kościoła Katolickiego w kwestii
eutanazji jest negatywne37. Dokonanie uśmiercenia osoby bez
względu na pobudki sprawcy stanowi zabójstwo na gruncie prawa
kanonicznego. Czyn ten jest wymierzony przeciwko ludzkiemu
życiu i w związku z tym podlega odpowiedniej karze. Zgodnie z
nauką Kościoła osoby chore oraz cierpiące należy otoczyć szczególna opieką, tak aby zapewnić im godność umierania. Należy
podkreślić sens cierpienia w odniesieniu do krzyża Jezusa Chrystusa. Eutanazja jest czynem moralnie złym, uznanym za przestępstwo zarówno w polskim kodeksie karnym jak i kodeksie prawa
kanonicznego.
Streszczenie
Zabójstwo eutanatyczne to śmierć na wyraźne żądanie ofiary, która
następuje na odpowiedzialne, dobrowolne, wolne od przymusu fizycznego i psychicznego świadome żądanie osoby zainteresowanej. Dodatkowym elementem tej definicji jest występowanie współczucia po stronie
sprawcy. Jego powodem powinna być sytuacja chorego, a nie względy
wymaganej opieki nad chorym przez rodzinę czy też kwestie majątkowe.
W literaturze psychologicznej podkreśla się, iż współczucie leży w centrum wszystkich tradycji religijnych, etycznych i duchowych, wzywając
do tego, aby traktować inne osoby, tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Życie człowieka jest dobrem indywidualnym jednostki jak i wartością dla całego społeczeństwa, dlatego podlega szczególnej ochronie
prawnej. Osoby chore powinny być otoczone opieką oraz miłością osób
najbliższych, tak aby odchodzenie z tego świata było dla nich przejściem
pełnym godności oraz szacunku.
M. Tacikowska, Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego,
[w:] Kościół i prawo, nr 1(14), 2012 r., s. 214-218.
37
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Summary
The murder of euthanasia is death at the explicit request of the victim, who takes on the responsibility, voluntary, free from coercion of
physical and mental conscious request of the person concerned. An additional element of this definition is the presence of sympathy on the side of
the perpetrator. His reason should be the situation of the patient, not the
considerations required in patient care by family or property issues. In
psychological literature it emphasizes that compassion lies at the heart of
all religious traditions, ethical and spiritual, calling for this to treat others
as we ourselves would like to be treated. Human life is a good individual
units and value to society as a whole, and therefore subject to special legal protection. Sick people should be cared for and love of people coming
in, so to leave of the from this world was for them a passage full of dignity and respect.
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Monika Janiszewska

Grupa wsparcia jako sposób wspierania rodziców dzieci
z niepełnosprawnością
Wstęp
Przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego stawia rodziców przed wieloma trudnymi i nieznanymi wyzwaniami. Nikt nie
przygotowuje przyszłych rodziców do pełnienia roli matki i ojca
dziecka obarczonego niepełnosprawnością, zarówno intelektualną,
czy też fizyczną. Należy bowiem zaznaczyć, że wraz z pojawieniem
się w rodzinie niepełnosprawności pojawia się również szereg problemów na wielu płaszczyznach: ekonomicznej, emocjonalnej, organizacyjnej, funkcjonalnej, edukacyjnej, a przede wszystkim, biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, rehabilitacyjnej. Rodzice, stając w
obliczu tych problemów są zdezorientowani i potrzebują, co jest
naturalne, wsparcia innych. Niepełnosprawność dziecka sprawia,
że dotychczasowy styl życia rodziny ulega zmianie. Im większy
stopień niepełnosprawności tym prawdopodobieństwo wystąpienia trudności o charakterze emocjonalno-egzystencjalnym wzrasta,
a to może skutkować nawet dezorganizacją rodziny. Dzieje się tak
dlatego, że rodzice czują na sobie piętno społeczeństwa, gubią się w
emocjach oraz mają poczucie skrzywdzenia przez los. Jeśli pozostają sami z problemem niepełnosprawności dziecka to nie są w stanie
zaadoptować się do nowej rzeczywistości i pogodzić się z tą trudną
sytuacją1.
Dzieci niepełnosprawne w Polsce – dane demograficzne
Najnowsze dane na temat liczby dzieci niepełnosprawnych w
Polsce pochodzą z 2011 roku, uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym (NSP). Pokazują one, że blisko 185 tys. rodzin w Polsce
M. Karwowska, Rodzina dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – beneficjentem
pomocy i społecznego wsparcia, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej w Bydgoszczy” 2011, nr 5, s. 63.
1
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dotkniętych było problemem niepełnosprawności dzieci, tyle bowiem dzieci poniżej 15 roku życia posiadało aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności. Dane z NSP wskazują, że w 2011 roku 3%
wszystkich dzieci było niepełnosprawnych, przy czym udział
chłopców był większy i wyniósł 3,4%, natomiast dziewcząt 2,4%.
Wśród dzieci niepełnosprawnych przeważali więc chłopcy (110
tys.), nad dziewczynkami (75 tys.). Wynikało to z tego, że wśród
dzieci do 15 roku życia ogółem przeważają chłopcy. Co więcej z
danych NSP wynika, że większość dzieci niepełnosprawnych
mieszkała w miastach; o ponad 30 tys. więcej niż na wsi. Ważne
znaczenie ma również inny fakt, z badań wynika bowiem, że im
starszy wiek tym odsetek niepełnosprawnych wzrastał (wykres 1).
W przypadku 80% dzieci przyczyną niepełnosprawności było tylko
jedno schorzenie, ale w przypadku 13% dzieci funkcjonowanie
utrudniało im dwa, a czasem nawet trzy schorzenia. Ponadto wyniki NSP wskazują, że występowanie niepełnosprawności u dzieci
było uwarunkowane miejscem zamieszkania. Najwięcej dzieci niepełnosprawnych było w województwach warmińsko-mazurskim i
lubuskim (nieco ponad 4%), najmniej zaś w podlaskim oraz mazowieckim (mniej niż 2,5%)2

Wykres 6. Udział dzieci niepełnosprawnych według wieku (dane w
%), Źródło: GUS, Dzieci w Polsce…, s. 10.

GUS, Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna, Warszawa
2015, s. 9-12.
2
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Postawy rodziców wobec narodzenia dziecka niepełnosprawnego – potrzeba wsparcia
Narodzenie się dziecka niepełnosprawnego stanowi dla rodziców poważne wyzwanie. Najczęściej początkową reakcją jest
stawianie sobie pytania: dlaczego właśnie nas i nasze dziecko to
spotkało? Z czasem jednak postawa ta zmienia się, rodzice uświadamiają sobie, że nie warto pytać o przyczyny niepełnosprawności,
ale o to, w jaki sposób pomóc swojemu dziecku, aby w jak najlepszy sposób mogło funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie3.
Można wyodrębnić kilka etapów w przeżyciach rodziców po
otrzymaniu wiadomości o niepełnosprawności swego dziecka:4
− Okres szoku, określany również jako okres wstrząsu emocjonalnego lub okres krytyczny. Pojawia się bezpośrednio po
otrzymaniu wiadomości o niepełnosprawności dziecka, co jest dla
rodziców ogromnym wstrząsem psychicznym. Naturalne jest to, że
rodzice oczekują narodzenia dziecka zdrowego, którego rozwój
będzie przebiegał prawidłowo, dlatego odmienność tej sytuacji
sprawia, ze rodzice załamują się, ich równowaga psychiczna zostaje zdezorganizowana. W przeżyciach rodziców dominują wówczas
żal, rozpacz, lęk, poczucie beznadziejności, krzywdy oraz bezradności. Najczęściej rodzice, którzy ten okres mają już za sobą wspominają go jako pasmo bezgranicznego cierpienia i bólu, sytuację, z
której nie ma żadnego wyjścia. W tym okresie pojawiają się u rodziców takie objawy, jak: niekontrolowane reakcje emocjonalne
(krzyk, płacz, agresja słowna), obniżony nastrój, jak również reakcje
i stany nerwicowe, np. stany lękowe, zaburzenia snu i łaknienia.
Silne emocje, jakie przeżywają rodzice, wpływają negatywnie na
ich ustosunkowanie się do dziecka oraz samych siebie. Mogą wówczas między małżonkami wystąpić kłótnie, nieporozumienia, agresja oraz wzajemna wrogość. Niejednokrotnie rodzice zamykają się
we własnych przeżyciach i nie pomagają sobie wzajemnie. Rodzice
A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1991, s. 21.
4 Tamże, s. 21-27; M. Maryon-Nowak, Mapa pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, cz. 2, z serii „Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie” 2010, nr 1, s. 5-7.
3
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nie wiedzą, w jaki sposób postępować z dzieckiem, ich zachowania
względem niego przepełnia lęk i poczucie winy. W tym właśnie
okresie rodzice najbardziej potrzebują pomocy z zewnątrz;
− Okres kryzysu emocjonalnego, określany również okresem
depresji lub rozpaczy. Charakteryzuje się tym, że rodzice nie są w
stanie pogodzić się z myślą, że ich dziecko obarczone jest niepełnosprawnością. Wciąż przeżywają silne negatywne emocje, jednak nie
są już one aż tak burzliwe. Są przekonani, że ich sytuacja jest beznadziejna, poczuciu temu towarzyszy przygnębienie, rozpacz i
bezradność. Mają poczucie zawodu oraz niespełnionych nadziei,
związane z tym, że obraz wymarzonego dziecka nie jest zgodny z
rzeczywistym. W ich przeżyciach dominuje poczucie winy, które
wynika z przekonania, że dziecko jest niepełnosprawne z ich powodu, ponadto obwiniają się za własną bezsilność. W tej fazie rodzice najczęściej przyszłość dziecka oceniają bardzo pesymistycznie. Problemy, związane z niepełnosprawnością dziecka wywołują
agresję, bunt oraz wrogość względem otaczającego świata. Rodzice,
przeżywając sytuację stresową, kłócą się, a to jeszcze bardziej dezorganizuje funkcjonowanie rodziny. Czasami może pojawić się
zjawisko odsuwania się ojca od rodziny, objawiające się niezajmowaniem się sprawami rodziny, ucieczkę w pracę, alkohol, a nawet
całkowitym opuszczeniem rodziny. Nie do końca znane są przyczyny tego zjawiska. Niewątpliwie jednym z czynników jest egoizm ojców, chcących uchronić się przed licznymi obowiązkami i
wychowaniem niepełnosprawnego dziecka. Pewne znaczenie może
mieć również postawa matek. Małżonka, obciążona negatywnymi
przeżyciami oraz licznymi obowiązkami pielęgnacyjnymi może
przejawiać wobec partnera postawę pretensji, a w rezultacie, w
sposób nieświadomy przyczyniać się do jego odsuwania od rodziny. Zakłócenia, jakie pojawiają się w relacjach pomiędzy rodzicami
i ich negatywne przeżycia w znaczny sposób wpływają na sferę
psychiczną niepełnosprawnego dziecka. Pojawiające się konflikty
oraz napięcia, jakie przeżywają rodzice powodują ich ograniczenia
w interakcji z dzieckiem i silnie zaburzają ich przebieg. Rezultatem
takiej sytuacji może być niezaspokojenie u dziecka potrzeby bezpieczeństwa oraz kontaktu emocjonalnego. Zdarza się, że rodzice
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w swych relacjach z dzieckiem ograniczają się wyłącznie do wykonywania czynności opiekuńczych oraz pielęgnacyjnych;
− Okres pozornego przystosowania się do niepełnosprawności
dziecka. Charakterystyczną cechą tego okresu jest to, że rodzice
irracjonalnie próbują poradzić sobie z tą sytuacją. Nie godząc się z
niepełnosprawnością dziecka stosują różne mechanizmy obronne,
czyli przeinaczają rzeczywistość dostosowując ją do własnych pragnień. W rezultacie wytwarzają sobie nieprawidłowy obraz dziecka, dominujący nad rzeczywistością. Częstym mechanizmem
obronnym jest nieuznawanie niepełnosprawności dziecka. Przykładowo rodzice dziecka niepełnosprawnego umysłowo starają się
sobie wmówić, że jest ono nieuważne, uparte, leniwe, albo też złośliwe. Nie godząc się z niepełnosprawnością za wszelką cenę chcą
podważyć postawioną diagnozę i poszukują nowej, udając się do
kolejnych placówek lub specjalistów. Wciąż mają nadzieję, że diagnoza jest nieprawidłowa, albo nie ostateczna. Ci rodzice, którzy
uznają niepełnosprawność dziecka stosują mechanizm obronny
oparty na wierze w możliwość wyleczenia dziecka. Także i oni
udają się do różnych specjalistów, aby dostać „cudowne lekarstwo”, uzdrawiające ich dziecko. Często szukają pomocy w medycynie alternatywnej (ziołolecznictwo, bioenergoterapia, akupunktura) i u osób niefachowych, np. znachorów. Czynności te niejednokrotnie wymagają dużych nakładów czasu oraz pieniędzy. Kolejny mechanizm obronny polega na poszukiwaniu winnych niepełnosprawności dziecka. O niepełnosprawność najczęściej oskarżani są lekarze (złe postawienie diagnozy, zaniedbania w leczeniu,
źle wykonana operacja, złe prowadzenie ciąży, nieprawidłowe
odebranie porodu), chociaż nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby stawiać takie zarzuty. Czasami rodzice obwiniają o niepełnosprawność siły nadprzyrodzone (Bóg, los), uznając taką sytuację za karę za ich uprzednie postępowanie. Nieraz rodzice obwiniają się nawzajem za niepełnosprawność ich dziecka, twierdząc, że
byli mało przezorni, słabo chronili dziecko, albo niedostatecznie się
nim opiekowali. Okres ten może trwać stosunkowo długo. Jeśli rodzice wyczerpią już wszelkie możliwości oraz środki, wtedy dochodzą do wniosku, że nie mogą pomóc swemu dziecku. Pogodze707

ni z tym nieszczęściem wpadają w apatię, pesymizm i przygnębienie. Nie prowadzą żadnych oddziaływań rehabilitacyjnych wobec
dziecka, poza wykonywaniem podstawowych czynności opiekuńczych, gdyż w ich przekonaniu i tak już nic nie da się zrobić. Czasami swe zawiedzione nadzieje oraz oczekiwania przenoszą na
dzieci zdrowe. Dziecko pełnosprawne jest idealizowane, a rodzice
wierząc w jego nadprzeciętne możliwości rozwojowe stawiają
przed nim wygórowane wymagania. Podejmowane są również
próby zorganizowania funkcjonowania rodziny z wyłączeniem
dziecka niepełnosprawnego;
− Okres konstruktywnego przystosowania się do niepełnosprawności dziecka. Charakteryzuje się głębokim przeżywaniem
przez rodziców problemu niepełnosprawności i rozważaniu, w jaki
sposób można pomóc dziecku. Rozmyślają oni nad tym, jakie są
rzeczywiste przyczyny niepełnosprawności, jak wpływa ona na
rozwój dziecka i rodziny, jak należy postępować z dzieckiem i jaka
przyszłość go czeka. Oczywiście mogą pojawiać się sytuacje stresujące, ale odnoszą się one do faktu pomocy dziecku, a nie szukania
winnych niepełnosprawności. Rodzice wychodzą z inicjatywą zabiegów rehabilitacyjnych i wychowawczych i podejmują obopólną
współpracę. Zycie rodziny koncentruje się wokół wspólnego celu,
którym jest niesienie pomocy dziecku niepełnosprawnemu. W
przeżyciach rodziców zaczynają dominować uczucia o pozytywnym zabarwieniu. Kontakty z dzieckiem, wspólna zabawa, czynności, jakie są wykonywane wokół niego zaczynają sprawiać im przyjemność i zadowolenie. Rodzice dostrzegają postępy dziecka, a w
związku z tym przeżywają radość.
Dwie pierwsze fazy charakteryzują się tym, że przeważają w
nich silne uczucia negatywne, co powoduje zdezorganizowanie
życia rodzinnego. Dopiero ostatnia faza wiąże się z pełnym pogodzeniem rodziców z tym, że ich dziecko jest niepełnosprawne. Wyraźnie należy podkreślić, że nie wszystkie z wymienionych okresów mogą wystąpić u rodziców, co więcej różna może być także ich
intensywność i czas trwania. Często może także nie pojawić się
ostatni etap, a więc okres konstruktywnego przystosowania się do
niepełnosprawności dziecka. Rodzice dalej mogą trwać w poczuciu
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bezradności i rozpaczy, albo też mogą u nich przeważać mechanizmy obronne, które stopniowo zastępuje przekonanie, że sytuacja
jest patowa i nie da się już nic zrobić. Tylko ci rodzice, którzy osiągną ostatni okres mogą przedostać się poza kręgi paraliżujące ich
funkcjonowanie w realny sposób pomóc swojemu dziecku5.
Droga dojścia do ostatniego etapu nie jest łatwa. Pogodzenie
się z niepełnosprawnością dziecka, jej pełne zaakceptowanie jest
szczególnym wyzwaniem dla rodziców. W znacznej części przypadków nie są oni w stanie samodzielnie osiągnąć tego etapu.
Wówczas z pomocą przychodzą instytucje społeczne, psychologowie, terapeuci oraz grupy wsparcia. Bardzo ważna jest pomoc
szczególnie w przechodzeniu przez pierwsze etapy, w których
dominują negatywne emocje, może ona okazać się niezbędna w
uratowaniu samej rodziny przez rozpadem.
Grupy wsparcia – ich charakter i rola
Pomocą dla rodziców, których dzieci obarczone są niepełnosprawnością służą grupy wsparcia. Zanim jednak przedstawiona
zostanie ich rola warto przeanalizować, czym właściwie jest wsparcie społeczne. Termin ten najczęściej pojawia się w słowniku socjologii, psychologii, ale również pedagogiki. W bardzo ogólnym rozumieniu odnosi się on do działań pomocowych, dostępnych jednostkom w sytuacjach trudnych, które gwarantują zaspokojenie
potrzeb w ramach grup odniesienia oraz kontaktów z innymi. Biorąc pod uwagę takie rozumienie wsparcia społecznego należy je
traktować jako konsekwencję przynależności jednostek do sieci
społecznych. Jego istota sprowadza się do udzielania pomocy przez
te sieci względem tych osób, które do nich przynależą6.
Innymi słowy można powiedzieć, że wsparcie społeczne to dostarczanie jednostkom doświadczającym trudności zasobów rzeczowych, informacyjnych i emocjonalnych. Różnie można akcentować
A. Twardowski, Sytuacja rodzin…, s. 27.
J. Grotowska-Leder, Nieformalne sieci wsparcia w społecznościach lokalnych –
społeczny kontekst funkcjonowania systemu pomocy społecznej na poziomie lokalnym,
[w:] Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania
pozorne?, red. H. Kaszyński, A. Karwacki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s. 150.
5
6
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poszczególne płaszczyzny rozumianego w ten sposób wsparcia, dlatego można je rozumieć jako interpersonalną transakcję obejmującą
wymianę emocjonalną (okazywanie miłości, empatii, zainteresowania, życzliwości), instrumentalną (konkretna pomoc), informacyjną
(wymiana informacji), czy też oceniającą (przekazanie sądu na temat
danej osoby). Wsparcie społeczne ma więc wiele wymiarów, a każdy
z nich spełnia warunki jego definiowania7.
W przypadku grup wsparcia chodzi o wsparcie informacyjne
oraz emocjonalne. Pierwsze z nich to proces dostarczania porad lub
informacji ułatwiających rozwiązywanie problemów. Odnosi się
ono również do pomocy w dotarciu do instytucji, które zajmują się
świadczeniem profesjonalnej pomocy w danym zakresie. Obejmuje
ono rady odnośnie do tego kiedy i gdzie można szukać opieki i
pomocy. Ta forma wsparcia dotyczy więc możliwości docierania za
pośrednictwem innych osób do niezbędnych i użytecznych informacji. Z kolei wsparcie emocjonalne oznacza zachowanie członków
sieci wspierającej, które ma na celu podtrzymanie w danej jednostce poczucia, że ktoś się o nią troszczy, lubi, kocha, czy też jest jej
powiernikiem8.
Na te formy wsparcia mogą liczyć rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w grupach wsparcia. Zakresowo znajdują się one w grupach samopomocy, których celem jest wzajemna
pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów społecznych i
osobistych, zrzeszających dobrowolnie osoby o podobnych trudnościach lub doświadczeniach życiowych. Grupy te swoim członkom
gwarantują poczucie więzi, jak również oparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Działania tych grup podporządkowane są
wewnątrzgrupowym celom oraz mechanizmom kontroli. Rozwój
tych grup obserwowany jest od lat 80. ubiegłego stulecia, obecnie
wspierany jest przez ruch wolontariuszy, swoją aktywnością służący pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów. Grupy te mogą
posiadać status stowarzyszeń, jak na przykład Stowarzyszenie
Osób Dyslektycznych, Autystycznych, oraz Stowarzyszenia RodziA. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospitacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 19.
8 Tamże, s. 20.
7
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ców Osób Niepełnosprawnych itd. Jeśli grupa wzajemnej pomocy
uzyska status stowarzyszenia wyższej użyteczności, wówczas może występować również oficjalnie oraz działać na rzecz swoich
członków. J. C. Czabała i H. Sęk uważają, że należy wyróżnić cztery
typy grup samopomocy. Pierwszą z nich stanowią grupy, które
mają charakter wspólnoty, których celem jest wzajemna pomoc w
zmianie postępowania i kontroli zachowań. Do tego rodzaju zalicza
się np. grupy Anonimowych Alkoholików. Kolejny typ stanowią
grupy, w których skład wchodzą ludzie naznaczeni społecznie.
Przynależność do niej daje im poczucie oparcia, zmniejsza poczucie
dyskryminacji oraz podnosi poczucie wartości. Mogą to być pacjenci psychiatryczni oraz grupy mniejszościowe. Kolejny typ stanowią te grupy, których celem jest wzajemna pomoc w poszerzaniu
wiedzy o sobie samym, poszerzanie świadomości oraz kompetencji
w kontaktach międzyludzkich. Do nich zalicza się grupy treningu
interpersonalnego, ćwiczeń rekreacyjnych, odnowy biopsychicznej
itd. Wreszcie ostatni typ stanowią grupy osób żyjących pod działaniem przewlekłego i silnego stresu. W tym przypadku celem tych
grup jest rozładowanie emocji, wymiana doświadczeń, wsparcie
emocjonalne, pokazanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach
trudnych. Właśnie do tego rodzaju grup zaliczają się grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych9.
Grupy wsparcia można dzielić według różnych kryteriów.
Biorąc pod uwagę kryterium jednorodności można wyróżnić grupy
homogenne oraz heterogenne. Pierwsze z nich to grupy jednorodne. Homogeniczność tych grup może odnosić się do wieku dzieci,
rozpoznania np. dzieci z zespołem Downa itd. Bardzo ważną zaletą
tych grup jest to, że rodzice dzieci niepełnosprawnych mają podobne i specyficzne problemy, a więc w związku z tym mogą potrzebować konsultacji ze specjalistami podobnego typu, czyli psychologami, pedagogami itd. W oparciu o to kryterium wyróżnia się
również grupy heterogenne, czyli różnorodne, na przykład rodziców dzieci niepełnosprawnych w różnym stopniu, czy też w różJ. C. Czabała, H. Sęk, Pomoc psychologiczna, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 618.
9
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nym wieku. Wówczas możliwa jest weryfikacja pojawiających się
trudności z różnych perspektyw oraz bardziej bogata i wielostronna wymiana doświadczeń. Zaletą tych grup jest to, że różnorodność problemów może naprowadzać na bardziej twórcze rozwiązania. Natomiast biorąc pod uwagę przepływ osób w grupach
można je podzielić na otwarte i zamknięte. W przypadku grup
otwartych możliwe jest przyjęcie nowych członków w trakcie każdego spotkania. Możliwe jest również odejście innych, co prowadzi
do rotacji w grupie. Tego rodzaju grupa może się bardzo szybko
powiększać, ale także uszczuplać.
Z kolei grupy zamknięte tworzą stałe oraz hermetyczne grupy
członków, rotacja następuje rzadko, najczęściej po kilku lub kilkunastu spotkaniach w zależności od decyzji członków. Może nawet
mieć miejsce taka sytuacja, że dana grupa będzie funkcjonować w
niezmienionym składzie przez kilka miesięcy. Walorem tego rodzaju grup jest to, że zwiększa się w nich spójność, jednakże występują
procesy grupowe, które należy kontrolować10.
Podsumowanie
W Polsce blisko 185 tys. rodzin funkcjonuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Niepełnosprawność stanowi ważny problem społeczny, ale również wyzwanie dla psychologów, terapeutów i pedagogów. Dziecko niepełnosprawne musi zostać otoczone szczególną opieką, nie można jednak zapominać o tym, że również jego
rodzina odczuwa „brzemię niepełnosprawności”. Z pomocą rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym przychodzą grupy wsparcia.
Dzięki nim rodzice mogą podzielić się swoimi doświadczeniami,
zasięgnąć opinii innych, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.
Niewątpliwie jest to ogromną pomocą i przynosi korzyści w postaci gotowych rozwiązań dla wielu problematycznych sytuacji. Ponadto grupy wsparcia dają poczucie większej wiary w siebie, a tym
samym umożliwiają wprowadzenie zmian we własnym życiu.
Stałe i systematyczne kontakty w grupach wsparcia dają poczucie oparcia i więzi z innymi członkami, którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej, w tym przypadku problemów związanych w
10
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M. Maryon-Nowak, Mapa pomocy rodzinie…, s. 11.

pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwia odnalezienie nowych, a sprawdzonych przez innych wartościowych sposobów radzenia sobie w
różnych sytuacjach. Wymiana emocji, doświadczeń, spostrzeżeń pomaga spojrzeć na dane przeżycia z całkowicie innej strony. Co więcej
informacja odnosząca się do tego, że ktoś inny ma bardzo podobne,
jeśli nie identyczne problemy powoduje zmniejszenie poczucie osamotnienia oraz umożliwia nawiązanie kontaktów towarzyskich. Niezwykle ważne znaczenie ma także stworzenie i podtrzymywanie nadziei oraz możliwość odreagowania emocji11.
Streszczenie
Artykuł mówi o życiu i funkcjonowaniu rodzin, głównie z perspektywy rodziców, w których przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego
stawia rodzinę przed wieloma trudnymi i nieznanymi wyzwaniami. Nikt
nie przygotowuje przyszłych rodziców do pełnienia roli matki i ojca
dziecka obarczonego niepełnosprawnością, zarówno intelektualną, czy
też fizyczną. Należy bowiem zaznaczyć, że wraz z pojawieniem się w
rodzinie niepełnosprawności pojawia się również szereg problemów na
wielu płaszczyznach: ekonomicznej, emocjonalnej, organizacyjnej, funkcjonalnej, edukacyjnej, a przede wszystkim, biorąc pod uwagę potrzeby
dziecka, rehabilitacyjnej. Rodzice, stając w obliczu tych problemów są
zdezorientowani i potrzebują, co jest naturalne, wsparcia innych. Niepełnosprawność dziecka sprawia, że dotychczasowy styl życia rodziny ulega
zmianie. Im większy stopień niepełnosprawności tym prawdopodobieństwo wystąpienia trudności o charakterze emocjonalno-egzystencjalnym
wzrasta, a to może skutkować nawet dezorganizacją rodziny. Dzieje się
tak dlatego, że rodzice czują na sobie piętno społeczeństwa, gubią się w
emocjach oraz mają poczucie skrzywdzenia przez los. Jeśli pozostają sami
z problemem niepełnosprawności dziecka to nie są w stanie zaadoptować
się do nowej rzeczywistości i pogodzić się z tą trudną sytuacją12.
Ogólne dane GUS mówią, że w Polsce jest coraz więcej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczy to o tym, że rodzi się więcej niepełnosprawnych dzieci (takich, które od urodzenia wiadomo, że są niepełnosprawne), ale też o tym, że niepełnosprawności są częściej diagnozowane.
Tamże.
M. Karwowska, Rodzina dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – beneficjentem
pomocy i społecznego wsparcia, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2011, nr 5, s. 63.
11
12
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Kiedy na świecie pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, należy jak najszybciej pomóc jego rodzinie odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jednąz takich form pomocy są grupy wsparcia, coraz częściej powstające. Można wyróżnić różne rodzaje i podziały grup wsparcia: ze względu na niepełnosprawność dziecka, jego wiek itp. Grupy wsparcia dostarczają nie tylko
wsparcia emocjonalnego, ale też materialnego, a czasem prawnego. Najważniejszą ich rolą jednak jest fakt, że mogą się w nich znaleźć ludzie, którzy się
rozumieją najlepiej, bo spotkał ich ten sam los.
Słowa kluczowe: dziecko z niepełnosprawnością, rodzice, grupa
wsparcia
Summary
When a disabled child is born, parents face many difficult and unknown challenges. Nobody prepare future parents for the role of a mother and a father of a child with a mental or physical disability. It should be
noted that with the birth of a disabled child there appear many problems
such as: economic, emotional, organizational, functional, educational, and
the most important - taking into account the needs of a child - rehabilitative. Parents face with these problems are confused and need, which is
natural, the support from the others. The child's disability changes the
current lifestyle of the family. The greater degree of disability, the higher
likelihood of emotional and existential difficulties, and this may even
result in disorganization of the family. This is because the parents feel the
stigma of society, lost in their emotion and feel hurt by fate. If they are
alone with the problem of the child's disability they are not able to adapt
to the new reality and come to terms with this difficult situation.
General data from Central Statistical Office states that Poland has
more and more children with certificate of disability. This leads to conclusion that increasing number of disabled children is born and, in parallel, deviations are diagnosed more often than before. When such child is
born there is a need to support its family in this difficult situation. One of
forms of help are groups of support which can be split basing on different
factors: disability of the child, its age etc. These groups provide not only
emotional support but also financial and sometimes legal. But their biggest role is that they gather people which face the same challenge.
Key words: disabled child, parents,group of support
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Michalina Smaga

Obraz rodziny w polskich filmach fabularnych
Wprowadzenie
Rodzina, potocznie definiowana jako para małżeńska posiadająca dzieci, stanowi najważniejsze i najbardziej wartościowe środowisko życia dziecka. Proces rozwoju i kształtowania się osobowości dziecka dokonuje się na bardzo szerokim tle życia rodziny i
towarzyszących temu sytuacji1. A. Kamiński definiuje rodzinę jako
podstawowy zespół wspólnoty życia. Wspólnoty w rozumieniu
głównie emocjonalnym, w której podczas wszystkich lat życia dochodzi do wzajemnego wyrównania światopoglądu2. Rodzina, z
punktu widzenia nauki, jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem rozwoju dziecka. Wpływ rodziny na to, w jaki sposób rozwija się dziecko przejawia się m.in. przez nakreślanie mu wzorów i
zasad wykonywania określonych czynności i zachowywania się.
Przez oddziaływanie rodziny rozumie się także stwarzanie warunków sprzyjających wielu formom aktywności dziecka, stymulowanie jego rozwoju poznawczego, zaspokajanie potrzeb oraz dostarczanie mu wzorów analizowania i interpretowania zdobywanych
doświadczeń3.
Wartością nie do przeceniania jest niepowtarzalna atmosfera
domu rodzinnego. Na atmosferę rodzinną wpływają takie czynniki
jak: osobowość i charakter rodziców, wzajemne relacje pomiędzy
rodzicami, charakter stosunków pomiędzy dziećmi, stosunek rodziców do dzieci, metody wychowawcze wykorzystywane przez
rodziców, stan zdrowia członków rodziny, a także warunki mieszkaniowe i materialne. Atmosfera rodzinna wyrasta jednak przede
B.Czeredrecka, Rodzina jako środowisko życia i wychowania, [w:] Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod. red. U. Grucy-Miąsik,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 11
2 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa1982, s. 101
3 M. Tyszkowa, Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,Poznań 1985, s. 5-6
1
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wszystkim z miłości i naturalnej więzi pomiędzy członkami rodziny. To naturalne podłoże prowadzi do wytworzenia się poczucia
odpowiedzialności za rodzinę jako całość, a także za każdego z
osobna. Nasycenie emocjonalne i nastrój uczuciowy to te wyjątkowe i niezwykle ważne cechy atmosfery rodzinnej. Należy mieć na
uwadze, że atmosfera rodzinna jest tym, czym dziecko przesiąka
od urodzenia przez cały proces dorastania w rodzinie4. Dom rodzinny posiada pewną przestrzeń psychiczną, a także wolność wychowawczą, a więc te elementy, które pozwalają dziecku się rozwijać, doświadczać i dorastać. Czynnikami, które mogą utrudniać
wychowanie w rodzinie to: nieodpowiedni styl wychowania dziecka przez rodziców, brak lub niewystarczająca ilość miłości macierzyńskiej i ojcowskiej, wadliwe postawy rodzicielskie, zbyt płytka
wieź emocjonalna pomiędzy rodzicami oraz rodzicami a dziećmi5.
Temat rodziny podejmowany był w kulturze właściwie od
zawsze - w literaturze, sztuce, a także w filmie, niemalże od początku jego istnienia. Oczywistym jest, że rodzina odgrywa w życiu
człowieka bardzo ważną rolę, dlatego też tak często pojawia się w
filmach, czasem jako główny wątek, innym razem jako tło. W rodzinie człowiek żyje, wychowuje się, zdobywa doświadczenia,
kształtuje system wartości i osobowość, nabywa doświadczeń. Z
rodziną jesteśmy związani przez całe życie, najpierw jako dzieci,
później jako rodzice własnych dzieci6.
1. Film fabularny miejscem do ukazywania relacji rodzinnych
Próbując w najprostszy sposób odpowiedzieć na pytanie
czym jest film, należy przyjąć, że jest to utwór oddziałujący na odbiorcę przy pomocy obrazu i dźwięku (utwór audiowizualny),
wywołując tym samym pewne, względnie różne w swoim charakterze i nasileniu, przeżycia psychiczne. Źródło intensywności tych
przeżyć zawiera się w gramatyce języka filmu7. Na to, jaki charakZ. Frączek, B. Lulek, Wybrane problemy pedagogiki rodziny, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 29
5 Tamże, s. 29
6 D. Stopka, A. Nawrot, Motywy literackie, część 2, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004, s.89
7 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1969,s. 101
4
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ter będzie miało filmowe przeżycie wpływa bardzo wiele czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć doświadczenie
widza i jego wiedzę o filmie, a także obycie kulturowe i społeczne.
Warto dodać, że przeżycie filmowe związane jest z indywidualnymi cechami każdej osobnej jednostki, przez co rozumie się również
wiek określonego odbiorcy lub grupy odbiorców. Im człowiek jest
starszy wiekiem, tym bardziej krytyczna jest jego postawa w odniesieniu do prezentowanych mu treści. Obraz filmowy wytwarza
pozór rzeczywistości poprzez poczucie realności i pobudzenie wyobraźni typu abstrakcyjnego. Widz zostaje sam z własnymi przeżyciami, niemalże odizolowany od prawdziwej rzeczywistości8. Sztuka filmowa pełni znaczącą rolę w procesie powstawania wyobrażeń, ponieważ skłania procesy myślowe do intensywnego działania. W samej recepcji filmu możemy wyróżnić najważniejsze
składniki takie jak: analiza i synteza, uogólnienie, porównywanie,
systematyzacja, abstrahowanie i konkretyzacja9. W całym tym procesie nie można pominąć postaci reżysera, w rękach którego leży
forma i sposób przekazu, a więc i jego skuteczność. Konkretyzując,
rola reżysera w filmie polega na umiejętności czytelnego opowiadania zdarzeń rozgrywających się w czasie i przestrzeni, przy użyciu adekwatnych środków wyrazowych i dźwięków10.
Film fabularny jest zaliczany do jednych z podstawowych rodzajów filmowych. Jako jego przeciwieństwo stawiany jest film
dokumentalny. W obrębie filmu fabularnego znajdują się wszystkie
te gatunki, których świat przedstawiony charakteryzuje się fikcjonalnością i których konstrukcje można sprowadzić do ciągu motywów i zdarzeń tworzących fabułę. Fabułę należy rozumieć jako
ciąg zdarzeń, które są uporządkowane w sposób chronologiczny i
powiązane ze sobą, w sposób tworzący spójną historię. Niezależnie
od tego jak dalece i czy w ogóle dany film fabularny opiera się na
prawdziwych wydarzeniach (lub czerpie z poetyki filmu dokumen8 J. Plisiecki, Film i sztuki tradycyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2010. s. 71
9 A. Smirnow, Psychologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1966, s. 244
10 J. Plisiecki, Film i sztuki tradycyjne…, op.cit., s. 27
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talnego) zawsze kształtuje on rzeczywistość wyobrażeniową. Do
stworzenia takiej kreacji niezbędny jest scenariusz, a także gra aktorów. Film fabularny funkcjonuje w kinie od samego początku, a
więc już od narodzin kinematografii. Współcześnie taki rodzaj filmu obecny jest w filmie artystycznym, ale także i użytkowym, na
przykład reklamowym11.
Analizując twórczość kinową możemy natrafić na bardzo
różne sposoby ukazania rodziny, od pełnej, szczęśliwej, wręcz
wzorcowej, po rozbitą, nieszczęśliwą, niepełną, pozbawioną ojca
lub matki. Motyw rodziny jest bardzo popularny, z przyczyn
oczywistych, jest to w końcu fundament istnienia i funkcjonowania
społeczeństwa. Śledząc losy danej rodziny możemy lepiej poznać
główne postaci danego filmu, zidentyfikować się z nimi bądź poddać krytyce sposób ich postępowania12.
2. Uzależnienie, które zaburza wspólnotę rodzinną – na
przykładzie filmu „Skazany na bluesa”
Film w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, o charakterze biograficznym opisujący życie zmarłego wokalisty Dżemu – Ryszarda
Riedla. Obrazuje lata młodości Riedla, a także atmosferę jaka panowała w domu rodzinnym głównego bohatera. W filmie pojawia
się motyw kochającej, troskliwej matki Ryszarda Riedla, która martwi się o syna i ojca, a także jest świadkiem ciągłych kłótni na linii
ojciec – syn. W dalszej części filmu ukazuje się obraz kolejnej rodziny, ale już tej którą założył sam bohater. Żona i matka, podobnie
jak w rodzinie Ryśka, ukazana jest jako kochająca, dbająca o dom i
dziecko, a jednocześnie zmartwiona i bezradna wobec nałogu męża
- uzależnienia od narkotyków, które doprowadziło do jego śmierci.
W filmie pokazana jest też bardzo dobra relacja ojca (Ryśka) z synem, oboje bardzo lubią ze sobą spędzać czas, niestety ilość koncertów i uzależnienie sprawiają, że ich relacja nie może przetrwać ani
zostać pogłębiona. Bezradne dziecko przeżywa ciągłe rozczarowania w związku z postawą ojca. Rodzina muzyka, czyli żona i dzieci
Słownik filmu, pod. red. R. Syski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków
2005, s.59
12 D. Stopka, A. Nawrot, Motywy literackie…, op.cit., s.89
11
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są przedstawione jako elementy drugorzędne w jego życiu, za narkotykami i muzyką. Jest to rodzina, w której mało jest miłości
prawdziwej, ciepła i szczęścia. Żona i dziecko zostali zaniedbani
przez ojca, a miłość skażona chorobą narkotykową i używkami.
Relacje ukazane w filmie są zaprzeczeniem ciepła, z jakim kojarzy
się słowo „rodzina”.
Rodzina przedstawiona w filmie to również rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. Członkowie rodziny wchodzą
w konflikt z prawem i moralnością społeczeństwa, w którym żyją.
W wyniku uzależnienia ojca i bezradności matki następuje trwały
rozkład współżycia wewnątrz rodziny. W konsekwencji, dzieci bohatera mogą powielać w dorosłym życiu takie „wzorce" i patologiczne postawy13. Każde dziecko, niezależnie od tego w jakiej rodzinie się urodziło, w naturalny sposób potrzebuje posiadać autorytet w matce i ojcu. To rodzice powinni pełnić rolę promotorów
wartości, choć wiemy, że w dzisiejszym świecie nie jest to wcale
łatwe zadanie. Na tym przykładzie filmowym widać, że patologiczne zachowania ojca i uzależnienie od narkotyków zatracało
jego wartość w oczach dziecka. Ojciec mający autorytet to osoba
godna zaufania i budząca szacunek, czego nie można powiedzieć o
głównym bohaterze. Jest to przykład rodziny gdzie autorytetów
zabrakło i dziecko mogło czuć się zagubione14.
3. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – na przykładzie filmu„Chce się żyć"
Film pochodzącego z Katowic reżysera Maciej Pieprzycy.
Dzieło tylko na pozór może kojarzyć się z wzniosłymi, przekolorowanymiamerykańskimi filmami o zwycięskiej walce z kalectwem, boten film zdecydowanie je przekracza. Punktem wyjścia do
napisania scenariuszu do „Chce się żyć” była prawdziwa historia.
Pierwowzór głównej postaci możemy nawet zobaczyć w scenie finałowej filmu, a jest nim Przemek Chrzanowski - dziś już dorosły,
Z. Frączek, B. Lulek, Wybrane problemy pedagogiki…, op.cit., s. 68
A. Rowicka, Dziecko w świecie zagrożeń a autorytet rodziców, [w:] Dziecko a
zagrożenia współczesnego świata, pod. red. Sabiny Guz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 208-210
13

14
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ponad trzydziestoletni mężczyzna, który urodził się z głębokim
porażeniem mózgowym i walczył z nim przez lata. Przez większość życia (dwadzieścia sześć lat) traktowany był przez środowisko medyczne, lekarzy, pielęgniarki i wszystkich innych ludzi dookoła jak roślina. Wydawało się, że nawiązanie z nim kontaktu jest
i już zawsze będzie niemożliwe. Reżyser ukazał tę historię w sposób prosty i niezwykle trafny, wykorzystując monolog wewnętrzny
głównego bohatera, wypowiadany przez aktora z offu. Ten zabieg
sprawił, że widz of początku nawiązuje z nim bardzo osobliwy
kontakt i czeka, aż świat też wreszcie to zrobi15.
Sytuacja tej rodziny jest więc niezwykle trudna, niepełnosprawne dziecko, nawet gdy dorasta, wymaga bardzo wiele uwagi,
poświęcenia i szczególnej miłości. Problem funkcjonowania dziecka
niepełnosprawnego w rodzinie przejawia się zawsze na dwóch
płaszczyznach. Pierwsza to otaczanie niepełnosprawnego dziecka
wsparciem psychicznym, emocjonalnym i fizycznym, a druga to
konsekwencje jakie wiążą się z tym, że jeden z członków rodziny
niedomaga. Pojawienie się niepełnosprawności zmienia strukturę
życia rodziny, burzy pewien ład, wprowadza nieznane do tej pory
problemy. Życie z niepełnosprawnym członkiem rodziny, w tym
przypadku dzieckiem, może wywołać swojego rodzaju kryzys,
skutkujący zmianami w życiu emocjonalnym i społecznym jej
członków16. Najważniejsza w filmowej rodzinie jest rola matki, która bezwzględnie oddaje swoje życie choremu dziecku i walczy o
odzyskanie chociaż odrobiny jego sprawności, pomimo oczywistych chwil zwątpienia, a więc tych kryzysów emocjonalnych. Rodzina w filmie „Chce się żyć” jest przykładem rodziny zwartej, silnej i kochającej się. Niepełnosprawne dziecko jest nie tylko ciężarem, ale i spoiwem tej rodziny.

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2015, s. 723
16 K. Długosz. Współczesna rodzina a wychowanie dziecka niepełnosprawnego - studium przypadku, [w:] Dziecko, rodzina, wychowanie, Wybrane konteksty, pod.
red. J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 307
15
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4. Ojciec samotnie wychowujący dziecko – na przykładzie
filmu „Dekalog I”
Głównym bohaterem filmu Krzysztofa Kieślowskiego jest
bardzo inteligentny i nieprzeciętnie wrażliwy jedenastoletni Paweł
(Wojciech Klata)17. W filmie mamy obraz rodziny małej - podstawowej, którą tworzy samotny mężczyzna z dzieckiem oraz niepełnej, ponieważ ojciec samotnie wychowuje swoje dziecko18. Chłopiec wychowuje się bez matki, która przebywa w Stanach i praktycznie nie ma z synem kontaktu. Paweł prezentuje postawy właściwie z pedagogicznego punktu widzenia dla dziecka, jest to podstawa współdziałania - chłopiec zwraca się do ojca w sytuacjach
trudnych, jest wytrwałe, umie troszczyć się o cudzą i swoją własność oraz postawa rozumnej swobody - uspołecznienie, bystrość,
chęć do współpracy z rówieśnikami19. Jego ojciec (Henryk Baranowski) jest profesorem językoznawstwa i zaślepiony został możliwościami komputera, w które ślepo wierzy. Wychować chłopca
stara się także ciotka (Maja Komorowska), zależy jej by chłopiec
rozwijał się w duchu i wierze chrześcijańskiej. Jedenastolatek spędza jednak więcej czasu z ojcem, który zaraża go wiarą w wszechmoc i nieomylność komputera. Kiedy Paweł dostaje na Gwiazdkę
łyżwy bardzo chce wypróbować je na powierzchni zamarzniętego
jeziora, a ojciec - polegając na obliczeniach komputera - pozwala na
to chłopcu, co w rezultacie kończy się tragicznie, jezioro pęka, a
chłopiec tonie pod nieobecność ojca. Fabuła stanowi bardzo sugestywny komentarz do pierwszego przykazania dekalogu „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". Wydarzenia nie są jednak przedstawione jako jednoznaczny grzech i karę Boga, a raczej
w formie przestrogi20.

17 T. Lubelski, Historia kina polskiego, Twórcy. filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2009, s. 457-458
18 Z. Frączek, B. Lulek, Wybrane problemy pedagogiki…, op.cit., s.66
19 Tamże, s. 62-63
20 T. Lubelski, Historia kina polskiego, Twórcy. filmy…., op.cit., s.457-458
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5. Rodzina nowoczesna i zagubiona – na przykładzie filmu
„Sala Samobójców”
Film Jana Komasy można uznać za najgłośniejszy i najtrudniejszy film o młodym pokoleniu urodzonym w wolnej Polsce. Autor filmu miał dwie intencje: pierwszą z nich było opowiedzenie o
tym jak ból i trud młodości wygląda u współczesnych nastolatków,
drugą, pokazanie zagrożeń jakie niesie wirtualna rzeczywistość
internetowa. Inspiracją do nakręcenia filmu był dla reżysera również artykuł o Magdzie Malarowskiej, dziewczynie, która odebrała
sobie życie mając zaledwie 21 lat, a powodem tej decyzji była ciężka depresja21.
W filmie ukazana jest trzyosobowa rodzina, nowoczesna, bogata, z pozoru modelowa i poukładana. Główny bohater – Dominik
jest w klasie maturalnej, ale od swoich rodziców dostaje raczej
wsparcie pieniężne, a nie emocjonalne. Rodzice, Beata (Agata Kulesza) i Andrzej (Krzysztof Pieczyński) interesują się tylko swoją karierą, nie obdarzają siebie nawzajem ani syna miłością. Tkwią w
przekonaniu, że jeśli zapewnią swojemu dziecko dogodne życie i
będą spełniać wszystkie jego materialne życzenia to wypełnią swoją rodzicielską rolę i wszystko będzie w porządku. W związku z
tym prawie nie ma ich w domu, a jak są to nie poświęcają swojego
czasu Dominikowi, i choć wydaje się, że tak naprawdę bardzo go
kochają, to nie potrafią tego w żaden sposób okazać. Sukcesy zawodowe zupełnie zaburzyły im hierarchię wartości i życie rodzinne. Tymczasem Dominik jest w trudnym momencie swojego życia,
powoli wkracza w dorosłe życie, a jednocześnie nie radzi sobie w
środowisku rówieśniczym i w domu też nie może liczyć na żadne
wsparcie. Z bezsilności znajduje sobie alternatywną „rodzinę” w
świecie wirtualnym. To wirtualni znajomi zastępują mu realnych
przyjaciół i rodziców, w ich „towarzystwie” zdaje się być szczęśliwy. Niestety okazuje się, że wirtualna rzeczywistość pomaga mu
zapomnieć o dotychczasowych problemach, ale jednocześnie stwa-

21

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014…, op.cit., s. 692

723

rza szereg nowych22. Kiedy rodzice Dominika orientują się, że ich
syn ma ogromne problemy psychiczne i emocjonalne, u których
podstaw leżą oni sami, jest już za późno żeby mu pomóc i okazać
miłość.
Film prezentuje jak zachowania rodziców, którzy nieumyślnie
odtrącali swoje dziecko i nie zajmowali się nim wpłynęło na
ukształtowanie się u Dominika,z pedagogicznego punktu widzenia, błędnych postaw. Chłopak prezentował postawę odtrącają (reakcje nerwicowe. agresja) a także unikającą (nieufność, brak wytrwałości, konflikty ze szkołą i rodzicami, syndrom wykolejenia)23.
Jest to również przykład rodziny niewydolnej wychowawczo, ponieważ jej ogólne funkcjonowanie i przestrzeń wychowawcza zostały na stałe zaburzone. charakterystyczny jest konflikt współmałżonków, którzy są na krawędzi rozstania, żyją obok siebie24.
6. Sierota i ostatnia krewna – na przykładzie filmu „Ida”
Film Pawła Pawlikowskiego, według scenariusza napisanego
wspólnie z Rebeką Lenkiewicz pojawił się w roku 2013 i wzbudził
ogromne zainteresowanie (Złote Lwy w Gdyni, Grand Prix Festiwali w Londynie i Warszawie, Orzeł dla filmu roku, Europejska
Nagroda dla Najlepszego Filmu, Nagroda Publiczności, Oscar dla
filmu nieanglojęzycznego). Historia filmu jest wyjątkowo interesująca, ponieważ reżyser opuścił Polskę wraz ze swoją matką jako
czternastolatek, „Ida” była jego pierwszym polskim filmem, na co
wpływ mógł mieć powrót Pawlikowskiego na stałe do kraju.
Akcja opowieści przenosi widza do roku 1962, dlatego zdjęcia
przedstawione są w kolorach czerni i bieli. Głównym wątkiem fabuły jest relacja dwóch kobiet, trwająca zaledwie kilka dni. Ida jest
wojenną sierotą, nieświadomą swojej przeszłości i przygotowującą
się do złożenia ślubów zakonnych. Na chwilę przed ślubami siostra
zakonna sugeruje jej kontakt z jej jedyną żyjącą krewną, ciotką

22"Sala Samobójców": Historia chorych ambicji, [dostęp online 03.06.2016,
http://gazetacodzienna.pl/article/kultura/sala-samobojcow-historia-chorychambicji-recenzja]
23 Z. Frączek, B. Lulek, Wybrane problemy pedagogiki…, op.cit., s. 63
24 Tamże, s. 68
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Wandą, byłą panią prokurator. W trakcie trwającej cztery dni samochodowej podróży po peerelowskich miastach odkrywają tajemnicy przeszłości rodziny Idy, o której Wanda nie chciała dotychczas pamiętać, a Ida nie wiedziała. Tajemnice przeszłości
skrywają mroczne i smutne historie, bolesne dla obu bohaterek Róża, matka Idy, a siostra Wandy oraz syn Wandy zostali zamordowani, tylko Ida została wtedy uratowana25.
Te dramatyczne opowieści z przeszłości bardzo zbliżają do
siebie Idę i ciotkę Wandę. Pomimo, iż nie znały się wcześniej, były
sobie niemalże obce, to w przeciągu kilku dni narodziła się między
nimi silna więź, mająca korzenie w rodzinnej przeszłości. Film
„Ida” pokazuje nieoczywisty i niepełny obraz rodziny, ponieważ
widzimy w nim tylko osieroconą dziewczynę i ostatnią krewną,
ciotkę. Jest jednak świadectwem tego, jak wyjątkowe okoliczności
mogą sprawić, że rodzinna więź i relacja buduje się właściwie od
zera, w przeciągu kilku dni, a mimo tego staje się głęboka i szczera.
7. Nastoletni rodzice–na przykładzie filmu „Bejbi Blues”
Film Katarzyny Rosłaniec, to drugi film w karierze tej autorki.
Miał ambicje na miano "portretu pokolenia", filmu na miarę wspomnianej wyżej "Sali Samobójców", ale do takiego sukcesu czegoś
mu zabrakło. Bohaterami filmu są siedemnastoletni rodzice, kompletnie nie gotowi do rodzicielskich ról jakie nagle przychodzi im
pełnić.26 Siedemnastoletnia Natalia, główna bohaterka filmu, całe
życie wychowywana była samotnie przez matkę i nigdy nie czuła
się wystarczająco kochana. Postanawia urodzić dziecko, by zaspokoić potrzebę miłości, której nie dała jej rozbita rodzina. Na ojca
wybiera swego chłopaka, Kubę, którego życie sprowadza się w
większości do jazdy na deskorolce i imprezowania, dlatego trudno
jej jest uzyskać od niego jakiekolwiek wsparcie przy dziecku.
Dziewczyna wychowuje dziecko niemalże samotnie, bo jej własna
matka i ojciec dziecka uciekają od odpowiedzialności. Sama też
niedorosła jeszcze do macierzyństwa, dlatego w pewnym momencie zaczyna tęsknić za swobodą i nastoletnim życiem, co jeszcze
25
26

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014…, op.cit., s. 669-671
Tamże, s. 693
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bardziej utrudnia stworzenie dziecku pełnej, normalnej i kochającej
rodziny27.
Impulsem do nakręcenia filmu był artykuł „Najmłodsze matki
Europy” autorstwa Magdaleny Gignal, który ukazał się w „Wysokich Obcasach” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) w 2009 roku.
Reportaż dotyczył problemu nastoletniego macierzyństwa przedstawionego na podstawie badań przeprowadzonych w Wielkiej
Brytanii, gdzie coraz więcej dziewcząt poniżej 16 roku życia zostaje
matkami. Jak wykazały badania, nie kieruje tym przypadek, lecz
pragnienie posiadania kogoś na wyłączność, kogoś do kochania,
jednocześnie urodzone dziecko ma być rekompensatom za brak lub
niewystarczającą ilość uczuć w rodzinie28.
Podsumowanie
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że to właśnie rodzina jest
najbardziej powszechnym środowiskiem życia każdego człowieka.
Opiekę rodzinną może uznać za możliwie najbardziej pierwotny
rodzaj postępowania ludzkiego względem potomstwa. rozpatrując
to pod względem historycznym, jak i jednostkowym. Biografie
człowieka zaczynały i zawsze będą zaczynać się w środowisku rodzinnym29. Podobnie jak i większość powstających czy będących
powstawać filmów fabularnych.Rodzina jest w obecna w życiu
człowieka niemalże przez całe jego życie, ślady wychowania wywierają wpływ w życiu dorosłym na zachowanie się względem
innych osób, na system wartości, poglądy, stosunek do innych osób
i świata. Dla większości osób rodzina pozostaje podstawową
wspólnotą emocjonalną do końca życia30. Można zdobyć się na
stwierdzenie, że obraz rodziny zawsze był i będzie ciekawym, a
zarazem inspirującym tematem dla reżyserów i scenarzystów. Na
omówionych powyżej przykładach widać, że filmowcy nie boją się
BABY BLUES, [dostęponline 04.06.2016,
http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1228038]
28
Nowe horyzonty edukacji filmowej, [dostęp online 02.06.2016,
https://www.nhef.pl/edukacja/pliki/eduwgrane2010/file/materiały_dydaktyc
zne/ponadgim_bejbi_blues.pdf]
29 B. Czeredrecka, Rodzina jako środowisko życia i wychowania… , op.cit., s. 13
30 Tamże,s. 13
27
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pokazywać różne obrazy i oblicza rodziny. Zarówno te, w których
dużo jest wsparcia i miłości, ale i te w których troska o innych
członków rodziny gdzieś się zatraciła przez pęd życia, karierę czy
nałogi. Pozytywnym wnioskiem jest fakt, że obraz rodziny w polskich filmach nigdy nie jest jednoznaczny, nie jest przedstawiany
jako czarno-biały i że nie rozpatruje się rodziny w kategoriach dobrej lub złej. Pokazywane są za to problemy z jakimi borykają się
polskie rodziny, ale z nakreśleniem przyczyn tych problemów.
Nawet w tych trudnych, czasem ekstremalnych sytuacjach w bardzo wielu polskich filmach podkreślana jest wartość wspólnoty i
więzi rodzinnej. Ponadto filmy mierzące się z problemami uzależnień czy zaniedbań w rodzinie mogą być przestrogą, a także drogowskazem dla widzów. Da się odczuć, że rodzina to temat, który
w polskim kinie traktowany jest ze szczególnym szacunkiem.
Nie należy jednak zapominać o tym, że istnieją ciągle rodziny
niemalże wzorcowe wychowawczo, ale są to rodziny bardzo zwykłe, przeciętne, dlatego rzadko kręci się o nich filmy, bo byłoby to
dla widza nużące, nieciekawe, mało emocjonujące. Są to rodziny
często bez samochodów i komputerów, czy pozostałych udogodnień techniczno-elektronicznych, ale takie, które ponad wszystko
cenią sobie rodzinne relacje i o nie z całych sil dbają. Ich sukces
tkwi w tym, że widzą nie tylko siebie, ale każdego członka rodziny
i jego uczucia, emocje, problemy, światopogląd. Takie rodziny, które zbudowane zostały przede wszystkim na miłości stanowią najlepszy fundament dobrego współżycia z innymi ludźmi i z całym
społeczeństwem31.
Streszczenie
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem rozwoju
człowieka. Charakter stosunków w rodzinie, relacje pomiędzy rodzicami,
stan zdrowia członków rodziny, warunki materialne – to wszystko
wpływa na atmosferę domu rodzinnego, a także jakość życia w rodzinie.
Rodzina jest wyjątkowym tematem, który już od początku kinematografii
pojawiał się w filmach i do dziś inspiruje bardzo wielu scenarzystów i
reżyserów. Szczególnie zainteresowani rodziną są twórcy filmów fabuE.Magdzicka, Dziecko w relacjach z dorosłymi,[w:] Dziecko w kręgu wychowania,
pod. red. B. Jodłowskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, s. 130
31
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larnych, którzy często opierają swoje dzieła na prawdziwych historiach.
W polskim kinie podchodzi się do tematu rodziny w sposób poważny, a
zarazem autentyczny. Na ekranach widzimy rodziny szczęśliwe, kochające się, ale również rodziny niepełne, borykające się z uzależnieniami,
zagubione czy dotknięte ciężką chorobą. Celem artykułu jest pokazanie
na jak wiele sposób przedstawiana jest rodzina w polskich filmach fabularnych, w oparciu o wybrane przykłady oraz dokonanie analizy tych
przypadków.
Słowa kluczowe: rodzina, film, wychowanie, kino
Summary
Picture of family in Polish cinema
The family is the first and most important environment for human
development. The nature of family relationships, relationships between
parents, health of family members, the material conditions - all this elements have important influence on atmosphere at home, as well as the
quality of life in the family. The family is a unique theme that appeared in
cinema from its beginning and still inspires many writers and directors.
Creators of films, who base their works on real stories, are those particularly interested in this subject. The Polish cinema treats the topic of the
family in a serious and authentic way. We often see families that are happy, full of love, but also single-parent families, struggling with addictions, lost or affected by severe disease. Based on selected examples and
its analysis, the article aims to show that family is presented in Polish
feature films in many different ways.
Key words: family, movie, education, cinema
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Anna Maria Piskorska

Obrazy polskiej rodziny w kinie najnowszym – na przykładzie
dokumentów autotematycznych
Rodzina bezsprzecznie stanowi jeden z fundamentalnych tematów wywoływanych prze kolejne produkcje filmowe i problematyzowanych przez ich twórców na coraz to nowe sposoby. Stąd
też artykuł traktujący o filmowych obrazach rodziny mógłby dotyczyć wielu bardzo różnych zagadnień, tak jak różne są definicje
dzieła filmowego – począwszy od klasycznego podziału na realizacje w formule filmu fabularnego bądź dokumentalnego. Linia demarkacyjna przy tej klasyfikacji (sztucznej, jak każda próba zgrupowania indywidualnych zjawisk w ponadindywidualne zbiory)
przebiega w obrębie stosunku twórcy do rzeczywistości: dokumentaliści (począwszy od braci Lumière – ojców kinematografu) próbują uchwycić rzeczywistość in statu nascendi, podczas gdy twórcy
fabuł (którym patronuje pierwszy „magik kina” – George Méliès)
niejako stwarzają rzeczywistość, często w alternatywnej postaci do
tej istniejącej.
W niniejszym artykule zdecydowałam się podjąć temat rodziny w obszarze polskiego filmu dokumentalnego realizowanego w
czasach nam współczesnych (czyli po 1989 roku), ponieważ tak
wykreślony obszar badawczy pozwoli podjąć refleksję nad dzisiejszymi problemami, przed którymi staje rodzina jako wspólnota
oraz jako komórka społeczna.
Szkoła Marcela Łozińskiego
Polska tradycja filmu dokumentalnego posiada pewne znaczące różnice względem stworzonej przez Johna Griersona koncepcji dokumentalizmu (powszechnie przyjętej, a sankcjonowanej w
sposób szczególny w krajach anglosaskich), która traktowała dokument jako materiał wyjściowy służący do celów społecznych:
przede wszystkim szeroko pojętej edukacji obywatelskiej społeczeństw demokratycznych. Jeśli wziąć pod uwagę różnice ustrojo730

we dzielące zachód Europy od krajów tzw. bloku wschodniego,
trudno się dziwić nieufności, z jaką podchodzono do filmów „edukacyjnych” (wyrafinowany eufemizm dla filmów propagandowych) produkowanych za zgodą cenzorów i na zlecenie komisarzy
z PZPR. Mimo trudnych warunków (a może właśnie: dzięki nim?)
tradycja polskiego dokumentu znacznie bardziej niż na Zachodzie
nobilitowała ten rodzaj filmowy, uznając go za równy rangą
względem filmu fabularnego, czyli posiadający podobne walory
artystyczne, a jedynie wyrażane w odmiennym języku filmowym.
Jeżeli szukać specyficznych cech współczesnego dokumentalizmu
polskiego, to jego korzenie tkwią w niezwykle interesującej i obfitującej w ważne wydarzenia dekadzie lat 70., kiedy to nabrał on charakteru kontestacji politycznej. Jak w wielu sytuacjach wypracowywania pewnej tendencji, znów mamy tu do czynienia z pewnym
zrywem pokoleniowym – tym razem obejmującym absolwentów
Szkoły Filmowej w Łodzi, którzy ukończyli tę szkołę w okolicy
znamiennego dla historii Polski 1971 roku. Wśród tego grona znaleźli się: Krzysztof Kieślowski, Grzegorz Królikiewicz, Tomasz
Zgadło, Marek Piwowski, a także – najbardziej interesujący w kontekście przywoływanych w dalszej części artykułu egzemplifikacji
filmowych – Marcel Łoziński. Pokolenie to ukształtowało ostatecznie specyficzną koncepcję dokumentalizmu, podkreślającej w roli
dokumentalisty jego zobowiązania moralne do ukazywania rzeczywistości – w szczególności rzeczywistości społecznej – takiej,
jaka jest naprawdę (veto dla zniekształcanego obrazu socjalistycznych realiów kreowanego przez władzę). Taki postulat stanowił
pewnego rodzaju odpowiedź na problem podjęty przez krytyków
literackich – Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego w bardzo popularnej wówczas książce Świat nieprzedstawiony, w której
autorzy zwracali uwagę na fragmentaryczne potraktowanie rzeczywistości przez współczesnych artystów, tak że większość zjawisk pozostawała poza opisem – „nieprzedstawiona” właśnie, a co
za tym idzie, również – nieuświadomiona, wyparta. W jaki sposób
reżyserzy podjęli się tego zadania? Pisze Marek Piwowski „młodzi
filmowcy mieli (…) świadomość, że pokazanie prawdziwej rzeczywistości wymaga aktywności i wysiłku realizatora. Dlatego
prawdopodobnie nie przyjęła się czysta formuła direct cinema, owej
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obserwacji z pozycji niewidocznej muchy na ścianie. Panowała
świadomość, jak to ujął Marcel Łoziński, że czasami trzeba tę rzeczywistość »uruchomić« dać jej jakiś »zapłon«, wyzwolić pewne
obiektywne sytuacje – pomóc wydobyć jej ukrytą prawdę, tak
trudno dostępną »obiektywnej« kamerze dokumentalnej”1. W ten
sposób działania dokumentalistów daleko wykraczały poza czyste
rejestrowanie rzeczywistości, a wykorzystywany przez nich element kreacji miał służyć wydobyciu na jaw problemów, o których
się nie chciało nie tylko głośno mówić, ale nawet myśleć, a które
jednako istniały przecież i wpływały na kształt doświadczanej rzeczywistości. Dokumentalizm polski lat 80. wypracował niezwykle
szeroką gamę technik uruchamiania, wyzwalania rzeczywistości,
wydobywania jej ukrytej prawdy. Następne pokolenia twórców
będą szeroko korzystały z tego dorobku, tak jak przywołani w niniejszym artykule reżyserzy: Paweł Jóźwiak-Rodan i Piotr Kielar.
Egzemplifikacje, które ze względu na podejście do formuły
dokumentu można zaklasyfikować do szkoły Marcela Łozińskiego2
zostały wybrane ze względu na jedną wspólną im cechę: każdy z
filmów traktuje przede wszystkim o kwestii realiów rodzinnych, a
problem ów reżyserzy podejmują na przykładzie własnej rodziny.
W ten sposób dzieła te stają się w pełni autotematyczne i stanowią
interesujący materiał do prześledzenia najbardziej autentycznych
rejestracji konfliktów międzypokoleniowych, punktowania deficytów i tropienia przyczyn dysfunkcji współczesnej rodziny. Wybrane przeze mnie dzieła filmowe można zaklasyfikować do tzw.
szkoły Marcela Łozińskiego – to termin ukuty przez filmoznawców
do wydzielenia pewnej tendencji we współczesnym polskim kinie
dokumentalnym. Filmy tego nurtu cechuje szczególne zainteresowanie codziennym życiem zwykłych ludzi. Podejście to przeciwstawia się drugiemu nurtowi (określanemu przez filmoznawców
szkołą Fidyka – rówieśnika Łozińskiego) aspirującej od uczynienia
z dokumentu przede wszystkim widowiska. Reżyser taki jak Mar1 M. Przylipiak, Polski film dokumentalny po roku 1989 „Kwartalnik Filmowy”
1998, nr 23, s. 9.
2 Przy czym pierwszy z przywoływanych filmów wyreżyserował sam Łoziński – tu zatem sprawa wydaje się całkiem oczywista.
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cel Łoziński, podpatrując życie ludzkie, nie szuka sensacji, lecz tajemnicy, w której zawiera się tzw. „istota rzeczy”. Nie wywołuje
kontrowersyjnych tematów, lecz ukazuje jak kontrowersyjne może
być to, co uznajemy za powszechne, codzienne. Nie podróżuje po
odległych zakątkach świata, lecz to, co za rogiem (lub wręcz: na
własnym podwórku) ukazuje jak kompletnie obcy, częściowo niedostępny a zarazem fascynujący świat.
Z równą ciekawością i wnikliwością przyglądają się swoim
rodzinom twórcy przywoływanych przeze mnie filmów. Każdy z
nich opowiada inną historię, inne relacje, a także dochodzi w swoich rozmyślaniach do innych wniosków. Jednocześnie zestawienie
ich ze sobą ukazuje pewną ciekawą mozaikę współczesnych relacji
między rodzicami, a także – bądź też (zależnie od perspektywy)
przede wszystkim – między rodzicami a dziećmi. Stematyzowane
w omawianych filmach relacje rodzinne dookreśliłam jako: rodzicielstwo uwarunkowane ideologicznie – tu przykład filmowy Tonia
i jej dzieci w rezyserii Marcela Łozińskiego, następnie: rodzicielstwo
po rozwodzie – przykład w filmie Mama, tata, Bóg i szatan – reżyser
Paweł Jóźwiak-Rodan, rodzicielstwo przez ocean z egzemplum
filmowym Tata z Ameryki w reżyserii Piotra Kielara oraz – w kontraście do ostatniego – rodzicielstwo z kanapy obok: tu bardzo
słynny niegdyś film Takiego pięknego syna urodziłam autorstwa Marcina Koszałki.
Rodzicielstwo uwarunowane ideologicznie
Oto cytat z producenckiego opisu filmu Tonia i jej dzieci znajdujący swoje odzwierciedlenie w jego pierwszych sekwencjach.
„11-letnia Werka ze swoim 9-letnim bratem Marcelem – kuzynostwo Marcela Łozińskiego – znaleźli się przed drzwiami domu
dziecka we Wrocławiu. Na pytanie, kim są, Werka odpowiedziała:
»My jesteśmy dziećmi komunistów«. Usłyszała wrzask: »tylko żydokomunę nam tu przysyłają«. W filmie z 2011 roku cofamy się –
lecz tylko pamięcią – do 1949 roku – gdy mama bohaterów została
oskarżona i aresztowana za współpracę z amerykańskim wywiadem. W więzieniu spędzi 5 lat, podczas których jej dzieci będą się
tułać od jednego domu dziecka do drugiego, dzieląc w ten sposób
los z wieloma innymi dziećmi przedwojennych komunistów. Mimo
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że zamysł filmu był całkiem prosty: w statycznym ujęciu trójka bohaterów (rodzeństwo i kuzyn) czyta listy, snuje wspomnienia i
prowadzi dyskusje wieczorem przy kuchennym stole, film wypełniają głębokie, wiele lat skrywane emocje. Dorosłym już dziś dzieciom trudno jest się bowiem pogodzić z wyborami dokonywanymi
przez ich rodziców, decyzjami, które wpłynęły na całe ich dorosłe
życie.
Historia urodzonej podczas I wojny światowej Toni Lichtman
mogłabym stanowić materiał wyjściowy dla pasjonującej fabuły
filmu aktorskiego. Tonia już jako nastoletnia dziewczynka miała
skłonności do uczestnictwa w wiecach robotniczych, za co wyrzucono ją ze szkoły. Przestraszona rodzina, chcąc wyplenić z niej te
komunistyczne zapędy, wysłała ją do Palestyny, co na niewiele się
zdało. W 1936 roku deportowano Tonię do Francji, gdzie poznała
swoją miłość i przyszłego ojca Wery i Marcela – Siomę, Żyda z
Wiednia, również komunistę. Podczas gdy Tonia nosiła już pierwsze dziecko w swoim łonie, ukochany pojechał walczyć z faszystami do Hiszpanii. Opuszczona Tonia musiała sobie radzić w Paryżu
bez znajomości języka, bez pracy i bez wszelkiego rodzają wsparcia. Drugie dziecko, Marcel, urodził się po spotkaniu Toni z Siomą
w obozie dla żołnierzy. Bardzo niewiele czasu rodzina spędziła
razem – kilka szczęśliwych chwil zostało jednak uwiecznionych na
starych fotografiach. W 1941 ukochany Sioma został zamordowany
obozie w Auschwitz, a dla Toni zaczęły się trudne czasy naprzemiennych walk i aresztowań.
Jednak tymi, na których spoczywa łagodne w tym wypadku
oko kamery są dzieci Toni – dziś już sześciesięciolatkowie. Wera i
Marcel Lichtman oraz towarzyszący im Marcel Łoziński – filmowani niemal wyłącznie w zbliżeniach – oglądają fragmenty starych
nagrań filmowych z udziałem ich młodej matki oraz po raz pierwszy w życiu czytają jej listy. Kamera rejestruje ich reakcje, słyszymy
drżenie głosu, widzimy wzbierające fale wzruszenia. Marcel Łoziński wywołuje temat trudnych relacji rodzinnych i nie boi się zagłębić w te mieszaninę ambiwalentnych emocji. Pod powierzchnią
żalu do matki kryje się bowiem znacznie więcej o wiele subtelniejszych odczuć: złości, samotności, poczucia odrzucenia, a chyba
przede wszystkim tęsknoty. Rodzeństwo prowokowane pytaniami
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Łozińskiego i przygotowanymi przez niego materiałami archiwalnymi opowiada o swoim trudnym dzieciństwie, o szykanowaniu
przez inne dzieci z domów dziecka, o nocnym moczeniu się, o histerycznym płaczu lub przeciwnie: o niemożności zmuszenia się do
płaczu, o blokadach utrudniających wejście w relacje międzyludzkie, o trudnościach w budowaniu własnej tożsamości, o niepewności siebie. Ale jest to również historia o tym, że mimo wszystko
udało im się przetrwać ten trudny czas i „ułożyć sobie życie”, odnaleźć się w świecie.
Dopiero w ciszy, w izolacji od codziennych spraw, w atmosferze wieczoru (sprzyjającej podsumowaniom), w poczuciu intymności, które daje towarzystwo najbliższych, możliwe jest dotknięcie
tak czułych strun, podjęcie tematów, które były wypierane przez
całe życie jako zbyt trudne – niemal niemożliwe do zrozumienia.
Co więcej, dokument Łozińskiego pokazuje jak szeroko można
podchodzić do próby „zrozumienia” – poza czysto intelektualnym,
potrzebne jest bowiem również zrozumienie jako forma akceptacji,
a może nawet: wybaczenie. A zatem film ten, choć bardzo poruszający, posiada także właściwości katartyczne, jak wszelkie formy
rozrachunku z trudną przeszłością.
Rodzicielstwo przez ocean
Film Tata z Ameryki z 1997 roku – reżyserski debiut Piotra Kielara opowiada z kolei o jego prywatnej historii rodziny w poczuciu
nieobecności ojca, który wyjechał, gdy jego syn miał dwa lata. Wykorzystanie rodzinnych archiwaliów (zdjęć, listów, filmów nagrywanych domową kamerą) pozwoliło reżyserowi opowiedzieć historię swojego dzieciństwa w sposób klasyczny i niemal „domowy”
– tak, jak dobremu przyjacielowi opowiadałoby się o sobie podczas
przeglądania rodzinnego albumu. „Tu ja z mamą, bratem”, „tu na
wakacjach u cioci” – autor komentarzem z offu wprowadza widza
w zawiłości rodzinnych relacji – w ten sposób poznajemy całą jego
rodzinę poza ojcem, który wiódł alternatywne względem własnej
rodziny życie w niejako równoległej rzeczywistości – którą były w
tym wypadku Stany Zjednoczone.
Co ciekawe, zabieg nagromadzenia materiałów faktograficznych – paradoksalnie – pozwala w wyrazistszy sposób ukazać brak
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– jakby we wszystkich fotografiach i faksymiliach obecna była czyjaś… nieobecność właśnie. Film z natury tego medium uniemożliwia nieukazywanie: zawsze oglądamy „coś”. A zatem literalnie nie
można pokazać w dziele filmowym nieobecności. Jednakże drugą
podstawową cechą medium filmowego jest to, że ukazuje zawsze z
pewnej perspektywy – i to właśnie poprzez zastosowanie „odpowiedniej” perspektywy reżyserowi udało się zebrać w filmie odczucia sprowokowane wypisaniem się ze świata rodziny Kielarów
jego ojca. Czy rodzina pozbawiona tzw. głowy rodziny może właściwie funkcjonować? Przy tak postawionym pytaniu znów możemy doświadczyć pewnej ambiwalencji: z jednej strony bowiem odpowiedź brzmi „nie”, a film stanowi próbę zrozumienia, jak daleko
sięgają konsekwencje wychowywania się bez ojca. Dwóch młodych
mężczyzn – Piotr i jego brat – wyrosłych w otoczeniu samych kobiet (matki, babci, ciotek) stawia sobie pytania o naturę „męskości”
bez szansy na łatwą odpowiedź, każdy z nich w poczuciu osamotnienia (mimo stałej obecności i opieki ze strony mamy) mozolnie
konstruuje swoją tożsamość. Z drugiej strony film ukazuje konsolidację tej „wybrakowanej” rodziny, jej wspólnotowość i siłę, fundamentalne znacznie, niepodważalną wartość, jaką ona stanowi. W
finale filmu syn spotyka się z ojcem – po 25 latach. I – co można
łatwo przewidzieć – nie jest to łatwe spotkanie.
Rodzicielstwo po rozwodzie
Film z 2008 roku Mama, tata, Bóg i szatan to także debiut reżyserski – tym razem młodszego o niemal pokolenie Pawła JóźwiakaRodana. Film powstał w oparciu o historię rodziców reżysera, jednak wykracza poza ten intymny temat. Można bowiem zauważyć,
że Jóźwiak-Rodan konstruuje w ten sposób również wypowiedź na
temat współczesnej Polski, którą cechuje rozdarcie podobne do tego rozłamu, jaki się dokonał w jego domu rodzinnym. Reżyser towarzyszy z kamerą osobno każdemu z rodziców (którzy od dawna
nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu), rejestruje ich codzienność, punktując wszystkie jej rozbieżności: matka – niegdyś piosenkarka popowa, solistka Zespoły Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – dziś jest aktywną działaczką Rodziny Radia Maryja. Ojciec
to wojujący antyklerykał i libertyn, pisarz erotyczno736

pornograficznych książek, z których najsłynniejsza Okolice pornosklepu uchodziła niegdyś za symbol grafomanii. Podczas gdy on
oddaje się z lubością lekturze tygodnika Nie, jego była żona ogląda
TV Trwam i czyta Nasz Dziennik.
Reżyser podejmuje próbę zrozumienia, jak tak obcy sobie ludzie
mogli się kiedyś pokochać i być ze sobą. Historia małżeństwa młodej
piosenkarki i znacznie starszego pisarza – jako że opowiadana synchronicznie z dwóch stron – pełna jest oskarżeń i wzajemnej niechęci.
Dawni małżonkowie wypominają sobie permanentne zdrady lub ataki chorobliwej zazdrości, niedojrzałość emocjonalną (ona), dewocję
(on), wzajemne okropne traktowanie i wyganianie ze wspólnego domu. Pod spodem tych wszystkich żalów znajduje się największe z
rozczarowań – że drugi człowiek nie jest cały czas taki wspaniały, jakim się wydawał na początku. Przy okazji mowa tu o trudności związanej z dokonywaniem życiowych wyborów i ryzyku, jakie niesie ze
sobą deklaracja bycia z drugim człowiekiem. Prywatna historia nabiera także wymiaru ogólniejszego i mówi coś o współczesnej Polsce:
film stawia bowiem pytania, jak w jednym kraju mogą egzystować
tak różne stronnictwa, frakcje, ugrupowania.
„Mam problem z tym filmem” – mówi w pewnym momencie,
filmując samego siebie, Paweł Jóźwiak-Rodan. Widać szczególnie
w jego zapłakanych oczach, że dokument tego rodzaju stanowi dla
niego duże wyzwanie. Od dziecka tkwiący pomiędzy światopoglądowymi skrajnościami poprzez swój film podejmuje próbę zrozumienia przyczyn własnych problemów z budowaniem tożsamości,
której wciąż brakuje stabilności. Historia relacji ukazanych w filmie
prowokuje do pytań właśnie o dzieci, które muszą sobie poradzić z
rozłamem w rodzinie. O to, w jaki sposób (i od kogo) mają się
uczyć szacunku do ludzi, życzliwości i miłości, kiedy wzorce w
osobach rodziców stają się antywzorami.
Ostatecznie, mimo namów ze strony syna, rodzice nie podejmują próby spotkania. „Nie możesz zrobić happy endu z czegoś, z
czego nie da się zrobić happy endu” – mówi Andrzej Rodan do
Pawła. Niemniej młody reżyser wierzy, że spotkanie to nastąpi
pewnego dnia, a będzie to dzień jego własnego ślubu. W tym sensie
happy end niemożliwy dla rodziców mógłby mieć miejsce w postaci
szczęśliwej miłości i małżeństwa ich dziecka.
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Rodzicielstwo z kanapy obok
Takiego pięknego syna urodziłam to film z 1999 roku (potem reżyser zrealizował także jego sequel, który zatytułował Jakoś to będzie) w reżyserii Marcina Koszałki. 10 lat po tym filmie, który był
jego debiutem, Koszałka mówił: „W Polsce po emisji w telewizji w
tamtych czasach wybuchł skandal. Pierwszy film zrobiłem metodą
home video, we własnym domu, bohaterem jest moja mama. Byłem
narażony na oskarżenia, że sprzedałem swoją własną matkę dla
osiągnięcia sukcesu ekranowego. Usłyszałem, że sprzedaję swoją
własną rodzinę i jest to bardzo prosta, tania zagrywka”
Film został zrealizowany jeszcze przed popularnością wszelkich reality show, stąd też mógł rzeczywiście budzić żywe emocje,
ponieważ ukazywał życie rodzinne takie, jakie ono jest w całej swojej mało estetycznej i trudnej do zaakceptowania prawdzie. Reżyser
– ówczesny student wydziału operatorskiego – chwytał je na gorąco (czy raczej: przyłapywał na gorącym uczynku), bo nie dokonywał żadnych interwencji, po prostu nagrywał. W ten sposób poznajmy jego matkę, która – choć zapewne kocha swojego syna i bez
wątpienia troszczy się o niego – to zarazem w potoku słów (falami
wzbierającym i wylewającym się z jej ust) nazywa go: miernotą,
kretynem, beztalenciem, półgłówkiem, idiotą, wiecznym studentem, który wreszcie dostał się na wydział aktorski i z braku wyobraźni chodzi z kamerą po domu i kręci co popadnie.
Metoda, którą stosował Koszałka spotkała się z dezaprobatą
również ze strony jego rodziców, którzy powątpiewali w sensowność takiego filmowania. Jako że nie mieli zbytniej wiary w talent
syna, uznali, że sam z siebie nie potrafi wykreować niczego interesującego i jest to jedyny, bierny i bezwartościowy sposób filmowania, na jaki go stać. Deprecjonowanie nie dotyczy zresztą jedynie
relacji z Marcinem. Atmosfera w domu Koszałków jest nieustannie
zagęszczana przez kłótnie, które rodzice zawzięcie toczą ze sobą
nawzajem, krytykując swoje zachowania i zrzucając na siebie nawzajem winy za obecne – niestysfakcjonujące – życie.
Reżyser wbrew opinii rodziców realizuje swój projekt bardzo
świadomie i – choć tylko w dwóch miejscach interweniuje, wywołując tematy za pomocą pytań – wciąż ujawnia swoją obecność
przez interesujące zabiegi operatorskie. Podsłuchująca i wciąż inge738

rująca w życie swojego syna matka jest filmowana często zza uchylonych drzwi (gdzie przykładowo widzimy tylko jej rękę z wygrażającym palcem). Film wywołuje między innymi temat władzy rodzicielskiej, systemu kontroli i wmawiania dzieciom przez rodziców ich własnych poglądów, narzucania własnego systemu wartości. Rodzice decydują za dorosłego (od niemal 10 już lat) syna, o
której godzinie może wracać do domu, co powinien jeść i z kim się
spotykać. Nie pozostawiają mu przestrzeni na żadną intymność,
prywatność. Tłamszą i zniewalają – jednak, co najważniejsze, nie
czynią tego z zimnego wyrachowania, lecz z nieświadomości, nieumiejętności panowania nad emocjami, a nawet – paradoksalnie –
powodowani rodzicielską troską.
To przejmujące studium zostało po kilku latach uzupełnione o
drugą część, w której Marcin – po tym, jak wyprowadził się z domu
i założył rodzinę – odwiedza swoich rodziców. Po pojawieniu się
synowej matka Koszałki właśnie w jej stronę wymierza ostrzę swojej krytyki. Teraz zachowanie Marcina nie uchodzi już za najgorsze,
bowiem istnieje ktoś bardziej irytujący od niego. Film Jakoś to będzie
uzmysławia bezbłędnie, jak pewne nawyki w traktowaniu ludzi są
głęboko zakorzenione i jak trudno jest się podczas życia zmienić.
Dziś oba filmy są uznawane za klasykę polskiego dokumentu.
Podsumowanie
Przywołane przeze mnie filmy dokumentalne łączy ze sobą kilka cech. Każdy dotyczy trudnej relacji rodziców z dziećmi, a także
rodziców ze sobą nawzajem. W sposobie opowiadanie o tych relacjach autorzy zdecydowali się na odważne obnażenie własnych trudności w przeżywaniu sytuacji rodzinnej. Oznaczało to metaforyczne
lub wprost ukazane nakierowanie „oka” kamery na samego siebie. Co
ważne, w filmach tych udało się uniknąć prostego oskarżania: ich
twórcy raczej starają się coś zrozumieć zamiast oskarżać – to ten rodzaj przekroczenia, który może mieć skutki terapeutyczne.
Subiektywizm tych propozycji filmowych wynika częściowo z
samego podjęcia intymnego tematu, ale również innych zabiegów,
odróżniających od siebie wybrane egzemplifikacje: z konsekwentnego stosowania POV (w przypadku Koszałki), autorskiego komentarza z offu (w filmie Kielara) pracy na zbliżeniach (u Marcela
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Łozińskiego) oraz wypowiedzi prosto do kamery (Pawła JóźwikaRodana).
Co ciekawe – choć nie mamy tu do czynienia z manipulacjami
na poziomie emocji – widz w procesie odbioru tych dokumentów
stosuje wyobrażenia centralne, wpisane przez Murraya Smitha w
strukturę sympatii i określone jako empatia, która wyraża silne
„zaangażowanie w postać”.
Reżyserzy, podejmując tematy skomplikowanych relacji rodzinnych, szukali takich sposobów ich przedstawienia, aby przekształcić swoje obserwacje dotyczące pewnego wycinka świata w
wypowiedź artystyczną. Można powiedzieć, że perspektywa mikro
została przez nich użyta w funkcji synekdochy, ponieważ każdy z
filmów posiada potencjał do interpretacyjnego rozszerzenia na
problemy dotyczące nas wszystkich – jako jednostek i jako społeczeństwa.
Streszczenie
W niniejszym artykule zdecydowałam się podjąć temat rodziny w
obszarze polskiego filmu dokumentalnego. Analiza współczesnych realizacji umożliwi refleksję nad dzisiejszymi problemami, przed którymi
staje rodzina – najmniejsza komórka społeczna w kraju. Zastosowane
przez reżyserów metody stanowią z kolei pretekst do opisu specyfiki
dokumentu autotematycznego: jego intymności, bezpośredniości i prowokacyjnego sposobu podejmowania trudnych tematów. Wykorzystana
przez reżyserów perspektywa mikro posiada znamiona synekdochy, ponieważ w każdym z filmów drzemie potencjał do interpretacyjnego rozszerzenia na problemy dotyczące nas wszystkich – jako jednostek i jako
społeczeństwa.
Słowa klucze: rodzina, wspólnota, rozwód, film dokumentalny, realisty show, autotematyzm
Abstract
This article is about the topic of the family, which is presented in
the Polish documentary films. Analysis of the modern implementation
will let to think the contemporary problems of the family – the smallest
unit of society in the country. Used by directors methods are a pretext to
describe the specifics of the document self-referential: the intimacy,
immediacy and provocative way of making difficult subjects. Used by
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directors micro perspective is synecdoche, because each film has the
potential to extend the interpretative problems concerning all of us – as
individuals and as a society.
Key words: family, community, divorce, documentary, reality
show, self-referential
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Bartosz Omasta

Tajemnica lekarska - kiedy można ją złamać?
Zakres tajemnicy lekarskiej (zasada i wyjątki)
Zakres tajemnicy lekarskiej został określony w ustawie - co do
zasady - w sposób absolutny. Oznacza to, że lekarz ma zakaz
ujawniania jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą, komukolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek i dla jakichkolwiek celów.
Lekarz musi mieć świadomość absolutnego charakteru tajemnicy lekarskiej. W praktyce możliwe jest ograniczenie tego charakteru, ale tylko w przypadkach określonych przepisami prawa. Absolutne ujęcie zakresu tajemnicy lekarskiej prowadziłoby bowiem
nieuchronnie do konfliktu z innymi wartościami (indywidualnymi
lub społecznymi). Dlatego prawo dopuszcza jej ujawnienie na mocy 3 upoważnień:
1) za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
2) za zgodą prawa
3) za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu
Za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
Pacjent jest dysponentem informacji o sobie, dlatego ujawnienie tajemnicy lekarskiej może nastąpić za jego zgodą. Aby zgoda
była skuteczna, powinna być wyrażona przed ujawnieniem informacji objętych tajemnicą lekarską, w sposób świadomy i swobodny. Szczególnym warunkiem skuteczności zgody pacjenta, mającym zapobiec pochopnemu lub lekkomyślnemu jej wyrażeniu, jest
uprzedzenie pacjenta o niekorzystnych skutkach ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Brak pouczenia pacjenta przez lekarza odbierającego zgodę powoduje jej bezskuteczność, a w efekcie brak uprawnienia lekarza do ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Zgoda pacjenta ma
charakter odwołalny, tzn. pacjent może ją cofnąć, w wyniku czego
lekarz traci upoważnienie do ujawnienia tajemnicy lekarskiej.
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Za zgodą prawa
W przypadkach, gdy upoważnienie lekarza do ujawnienia tajemnicy lekarskiej wynika wprost z przepisów prawa, nie musi on
uzyskiwać zgody pacjenta na jej ujawnienie, a nawet może to uczynić mimo sprzeciwu pacjenta.
Korzystając z ustawowych upoważnień, lekarz musi pamiętać, że są to sytuacje wyjątkowe i ściśle stosować się do ustawy.
Wszelka wykładnia rozszerzająca jest niedozwolona.
W art. 40 ust. 2 ustawy określony został następujący katalog
przypadków, w których ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest możliwe z mocy prawa:
1) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
2) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o
pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w
udzielaniu tych świadczeń,
3) jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych,
4) jest to niezbędne dla celów naukowych.
Udzielenie informacji może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie. Ponadto ustawa w art. 31, rozstrzygając konflikt pomiędzy
prawem pacjenta do informacji a obowiązkiem zachowania tajemnicy lekarskiej, upoważnia lekarza do ujawniania ściśle określonych informacji związanych ze zdrowiem pacjenta następującym
osobom:
1) przedstawicielom ustawowym pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia
2) przedstawicielom ustawowym pacjentów, którzy ukończyli
16 roku życia, lecz są nieprzytomni lub z innych powodów niezdolni do zrozumienia znaczenia informacji.
3) przedstawicielom ustawowym pacjentów, którzy ukończyli
16 roku życia, w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, a według oceny lekarza przemawia za tym
dobro pacjenta.
W przypadku braku przedstawicieli ustawowych pacjentów
lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe, lekarz jest obowiązany udzielić informacji ich opiekunom faktycznym.
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Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy upoważnienie do ujawnienia tajemnicy lekarskiej ex lege może wynikać także z innych
ustaw.
Za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu
Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy lekarskiej może wynikać także z żądania (zezwolenia) organu władzy publicznej lub
innego uprawnionego podmiotu. Art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy stanowi, że lekarz może ujawnić tajemnicę lekarską, jeżeli badanie
lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych na
podstawie odrębnych ustaw organów i instytucji. W takim przypadku lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje. Także inne akty prawne
przewidują tego typu odstępstwa od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, np. art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), art.
59 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kilka problemów związanych z tajemnicą lekarską:
Zachowanie tajemnicy a AIDS
Problem zachowania tajemnicy lekarskiej w odniesieniu do
osoby chorej na AIDS jest szczególnie skomplikowany. Wiąże się to
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się tej choroby, której źródłem
staje się właśnie pacjent, oraz z faktem że AIDS jest chorobą zakaźną i nieuleczalną. W związku z tym się wydaje, że autonomia pacjenta i jego prawo do ochrony informacji o swej chorobie powinny
być w pewnym stopniu zredukowane. Postuluje się zatem, by pacjent udzielił informacji o swej chorobie wszelkim osobom, które
mogą być przez niego narażone na zakażenie, a zatem: personelowi
medycznemu (np. przy okazji wizyty u dentysty) oraz rodzinie
(zwłaszcza współmałżonkowi). Sporne jest, czy taką informację
powinni otrzymać także jego współpracownicy w zakładzie pracy –
wydaje się, że z wyjątkiem absolutnej konieczności chory ma prawo do zachowania swojego sekretu. Jeszcze trudniejsza kwestia
pojawia się w przypadku dzieci w szkole, które są szczególnie na744

rażone na zakażenie wirusem HIV. Czy dziecko chore na AIDS
powinno być izolowane? Czy też powinno przebywać w gronie
rówieśników z klasy bez ujawniania faktu istnienia choroby?
Nietrudno zauważyć, że AIDS przyniósł zupełnie nowe
aspekty ochrony tajemnicy lekarskiej. Wydaje się, że – pomimo konieczności poinformowania pewnych osób o chorobie – chory może
pozostać w społeczeństwie na tym samym poziomie funkcjonowania co zdrowy człowiek. Konieczna jest jednak intensywna praca w
celu uświadomienia wszystkim realnych, a nie wyimaginowanych
możliwości zakażenia wirusem HIV oraz wypracowania dojrzałego
podejścia do tej choroby i do tych, którzy – w sposób zawiniony
czy nie – zostali zarażeni. Często w społeczeństwie funkcjonują
bowiem fałszywe sądy w tej materii, według których sam kontakt
(np. podanie ręki, korzystanie ze wspólnych sztućców, naczyń, łazienek, wspólne pływanie w basenie, przebywanie w miejscu pracy) z nosicielem HIV zagraża zakażeniem. Należy tu podkreślić, że
takie kontakty nigdy nie są przyczyną przenoszenia AIDS. Podobnie ślina, pot i łzy nie są źródłem zakażenia, ponieważ zawierają
bardzo niewielkie ilości wirusa. Problem zatem tkwi nie tyle w
określaniu granic tajemnicy lekarskiej, ale raczej we właściwej edukacji i odpowiednim wychowaniu całego społeczeństwa do życia z
chorymi na AIDS. Wspaniałym przykładem była postawa Jana
Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty, którzy nie tylko nie bali się spotkań z chorymi, lecz wręcz obejmowali ich i przytulali, okazując im
w ten sposób swoją miłość i zaufanie. Chcieli przekazać, że szczególnie chrześcijanie – na mocy przykazania miłości bliźniego – powinni z całym zaangażowaniem pomagać chorym na AIDS, traktować ich tak samo jak innych chorych oraz sprzeciwiać się ich
dyskryminowaniu i całkowitej izolacji przez społeczeństwo. W tym
kierunku zmierza obecnie też działalność ks. Arkadiusza Nowaka i
wielu innych, anonimowych osób zaangażowanych w pomoc chorym na AIDS.
Choroby zakaźne nieuleczalne poważne zagrożenie
1. Ebola która objawia się gorączką, zwiotczeniem mięśni,
rozległymi krwotokami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Śmierć jest
następstwem utraty dużej ilości krwi. Śmiertelność tego wirusa sięga
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nawet 90 proc. Ebola pojawia się sporadycznie na terenie Afryki. Nie
ma skutecznego leku ani szczepionki zwalczającej ten wirus.
2. Choroba Heinego-Medina, zwana inaczej polio, to
wirusowe zapalanie przednich rogów rdzenia kręgowego.
Powoduje porażenie kończyn, a niekiedy również zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych.
3. Wściekliznę wywołuje wirus Rabies virus. Zakażenie
następuje na drodze kontaktu otwartej rany z wydzielinami
zarażonego zwierzęcia (zazwyczaj śliną). W początkowym okresie
choroby występują objawy ogólne: gorączka, bóle głowy,
zmęczenie. W dalszym etapie choroby pojawia się ślinotok,
światłowstręt i wodowstręt oraz silne torsje. Śmierć następuje około
tygodnia od wystąpienia objawów.
4. Mukowiscydoza to choroba genetyczna, w przebiegu której
dochodzi do zaburzeń działania gruczołów zewnątrz wydalniczych.
W wyniku tego schorzenia w narządach pojawia się gęsty śluz. W
najbardziej widoczny sposób dotyka to płuca, co skutkuje przewlekłą
chorobą oskrzelowo-płucną.
Zachowanie tajemnicy a badania genetyczne
Nowym polem działań medycznych są badania genetyczne.
One także przyniosły specyficzne zmiany w rozumieniu zakresu
tajemnicy lekarskiej, gdyż pozwoliły z jednej strony na prognozowanie przyszłych chorób u osób, które w chwili wykonywania analizy ich DNA mogą być zupełnie zdrowe, a z drugiej – na pewnego
rodzaju "oderwanie badań od osoby pacjenta”. Nie można jednak
zapominać, że pobrany materiał genetyczny – jakkolwiek poddawany biotechnologicznym procesom – jest zawsze materiałem genetycznym pochodzącym z organizmu konkretnej osoby. Ludzki
genom jest zawsze czyimś genomem; informacja z niego odczytana
jest własnością jej nosiciela. Gdy jest ona niekorzystna, powstaje
dylemat lekarza, jak i komu jej udzielić? Czy zachować ją w tajemnicy przed pacjentem? Rodziną? Społeczeństwem?
Jeśli chodzi o pacjenta, ma on prawo do ochrony swoich danych w przypadku choroby dziedzicznej, tak samo jak w przypadku każdej innej choroby. W szczególności dotyczy to testu na nosicielstwo danej choroby uwarunkowanej genetycznie, na przykład
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fenyloketonurii, choroby Huntingtona, mukowi scydozy, choroby
Taya i Sachsa, galaktozemii, hemofilii i innych chorób. Ogólnie zaleca się przekazanie zainteresowanemu informacji o jego chorobach
wrodzonych, jednakże uwzględniając stopień możliwości przyjęcia
ich przez zainteresowanego i przewidując psychologiczne konsekwencje ujawnienia mu tej informacji. Orzeczenie dotyczące stanu
zdrowia powinno być przekazane pacjentowi, najlepiej po konsultacji z psychologiem, znającym wystarczająco dobrze stan umysłowy i odporność duchową danego człowieka.
Trudniejszą kwestią jest to, czy i w jakim stopniu "zdrowy
chory" powinien przekazać informację o własnym defekcie genetycznym rodzinie, zwłaszcza współmałżonkowi. Chodzi tu bowiem o rzecz niebagatelną: nosicielstwo danej choroby może być
przyczyną poważnych chorób u potomstwa. W świetle współczesnych standardów etycznych nie powinno się zatajać takiej informacji przed przyszłym współmałżonkiem. Wiedza zdobyta w wyniku badania genetycznego może pomóc w podjęciu właściwej decyzji prokreacyjnej, by nie narażać dziecka na nieproporcjonalnie
duże ryzyko wystąpienia u niego choroby genetycznej lub by poddać rodziców lub dziecko zabiegom profilaktycznym (np. diecie
eliminacyjnej) i leczniczym. W takim przypadku porada genetyczna może pomóc w odpowiedzialnym rodzicielstwie, a nawet rozwiać nadmierne obawy przed poczęciem chorego dziecka, oraz
skłonić do skorzystania z diagnostyki prenatalnej w celu podjęcia
wczesnego leczenia, jeśli dziecko okaże się chore.
Inaczej jest w przypadku grup społecznych, które raz po raz
uzurpują sobie prawo wglądu do informacji o genotypie danego
człowieka. Chodzi tu najpierw o ogólnie pojętego pracodawcę: czy
wolno mu dysponować mapą genową pracobiorcy i na jej podstawie dokonywać selekcji zatrudnionej kadry? Na pierwszy rzut oka
odpowiedź powinna brzmieć "nie", gdyż jest to przejaw genetycznej dyskryminacji: przecież człowiek sam nie wybiera sobie genów,
dlaczego więc z tego powodu ma być skazany na bezrobocie? Lecz
istnieją rzeczywiście takie przypadki, kiedy zwolnienie czy nawet
niezatrudnienie danej osoby byłoby dla niej wielkim pomocą dla
niej/niego samej/go. W tych i podobnych kwestiach proponuje się
włączenie mapy genowej pracownika do jego karty zdrowia pod
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warunkiem, że wgląd w nią miałby jedynie lekarz przemysłowy,
niezależny bezpośrednio od kierownika przedsiębiorstwa. Mapa
genetyczna człowieka powinna być objęta tajemnicą dla prywatnego czy państwowego przedsiębiorcy; w przeciwnym razie mogłoby
to stwarzać szerokie pole do nadużyć. Kolejną kwestią jest sprawa
ubezpieczeń: czy dozwolone są praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, które nieraz żądają od swoich klientów informacji o
skłonnościach do chorób dziedzicznych? Odpowiedź jest zdecydowanie negatywna. Przecież człowiek ubezpiecza się właśnie z
powodu przyszłej choroby czy kalectwa i wymaganie udostępnienia informacji o genetycznych skłonnościach w celu podwyższania
stawek lub wręcz odmawiania usług niektórym osobom zaprzecza
samej idei ubezpieczenia. Informacja o genotypie osoby ubezpieczającej się powinna być zatem zachowana w całkowitej tajemnicy
przed ubezpieczycielem.
I w końcu pojawia się pytanie, czy państwo ma prawo dostępu do informacji o genotypach swoich obywateli? Czy powinno się
stworzyć jakiś centralny bank tych map, na przykład w celach militarnych czy epidemiologicznych? Z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej i personalistycznej można się zgodzić z istnieniem takiego ogólnonarodowego banku genetycznego, ze zdecydowanym
jednak zastrzeżeniem, że musiałby on być okryty najściślejszą tajemnicą, a informacje w nim zawarte byłyby wykorzystywane tylko
w sytuacjach wyjątkowych. Niedopuszczalne natomiast byłoby
wykorzystanie tych informacji jako podstaw do dokonania selektywnych aborcji czy sterylizacji. Sprzeciwiałoby się to podstawowej
idei wolności człowieka i zagrażałoby wizją "państwa genetycznie
totalitarnego".
Podsumowując ten wątek naszej refleksji, należy stwierdzić,
że informacja o genotypie człowieka powinna być objęta szczególnie precyzyjnie określoną tajemnicą lekarską. Prawo do prywatności nie może być tu zniesione przez żadne ciało społeczne. Co więcej, mówi się też o tym, że nawet sam zainteresowany – jeśli sobie
tego życzy – ma moralne prawo do niewiedzy o swojej mapie genetycznej i wrodzonych predyspozycjach chorobotwórczych.
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Badania genetyczne oraz choroby genetyczne
Znanych jest ok. 7000 chorób genetycznych. Szacuje się, że każdy człowiek jest nosicielem 7-10 mutacji - poważnych błędów w sekwencji DNA. Mutacje mogą być przyczyną powstania choroby genetycznej, ponieważ uszkodzony gen nie przekazuje poprawnych instrukcji naszemu organizmowi. Badanie genetyczne jest najlepszym
sposobem na sprawdzenie poprawności swojej sekwencji DNA i wykrycie ryzyka wystąpienia chorób uwarunkowanych genetycznie.
Najczęstsze wskazania do wykonania testu genetycznego:
• Lekarz podejrzewa chorobę genetyczną i chce potwierdzić
diagnozę
• W Twojej rodzinie występuje choroba genetyczna. Chcesz
wiedzieć czy jesteś nosicielem tej samej mutacji. Jakie jest ryzyko,
że choroba rozwinie się u Ciebie w przyszłości lub jakie jest ryzyko
przekazania „zepsutego” genu potomstwu.
• Ty, czy ktoś z Twojej rodziny lub Twój partner, czy ktoś z
Jego rodziny cierpicie na chorobę genetyczną, która może zostać
przekazana Waszym dzieciom.
• W wyniku innych badań, jakie wykonywałaś w czasie ciąży
(takich jak badanie USG, ocena przezierności karkowej lub testy
krwi) okazało się, ż istnieje podwyższone ryzyko, że Twoje dziecko
jest obarczone chorobą genetyczną.
• Wcześniejsze ciąże (z obecnym partnerem/partnerką lub z
innymi partnerami) zakończyły się poronieniem lub urodzeniem
martwego płodu.
• W rodzinie wystąpił określony typ nowotworu.
• Trisomia chromosomu 21
Trisomia chromosomu 21. jest przyczyną wystąpienia tak zwany
zespołu Downa, dawniej zwanego pospolicie mongolizmem.
• Zespół Pataua
Trisomia 13. pary chromosomów. Przykładowe skutki: niedorozwój umysłowy, niezrośnięty otwór międzyprzedsionkowy w
sercu, wnętrostwo, szczelina w tęczówce, rozszczep wargi.
• Zespół Edwardsa
Trisomia 18. pary chromosomów. Powoduje niedorozwój
umysłowy. Prowadzi do śmierci we wczesnym dzieciństwie z powodu poważnych nieprawidłowości w budowie wewnętrznej.
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Zespół Turnera
Jedną z przyczyn chorób genetycznych jest monosomia, aberracja chromosomowa polegająca na występowaniu jednego chromosomu X, zwany zespołem Turnera. Osoby z tą chorobą posiadają na ciele liczne znamiona barwnikowe. Charakteryzują się również niższym wzrostem, szerokim karkiem i niedorozwojem drugorzędowych cech płciowych, osoby takie są bezpłodne.
• Hemofilia
Jest to choroba recesywna jednogenowa sprzężona z płcią
powodująca poważne zaburzenia krzepliwości krwi, zwana też
krwawiączką albo chorobą królów. Wadliwy gen znajduje się na chromosomie X, dlatego też u mężczyzn nie ma możliwości zdominowania go przez gen z homologicznego chromosomu.
• Daltonizm
Podobnie jak hemofilia jest to choroba recesywna sprzężona z
płcią, co oznacza, że allel warunkujący zapadanie na tą chorobę nie
ujawnia się, jeśli obok niego występuje allel dominujący odpowiadający za prawidłowe widzenie barw (inna nazwa tej choroby to
ślepota barw i zdradza częściowo jej objawy). W związku z tym, że
wadliwy gen znajduje się jedynie na chromosomie X, u mężczyzn
wystarczy odziedziczenie go po matce, by ujawnił się pełen zespół
objawów, nawet jeśli ojciec jest zdrowy. To powoduje, że mężczyźni zapadają na tą chorobę znacznie częściej niż kobiety.
• Anemia sierpowata
Anemia sierpowata to rodzaj wrodzonej anemii (niedokrwistości) polegającej na wadzie budowy hemoglobiny. Mutacja punktowa w genie β-globiny powoduje zmianę pojedynczego aminokwasu w sekwencji białka. Hemoglobinę z taką mutacją określa się
jako hemoglobinę S (HbS) w przeciwieństwie do normalnej hemoglobiny A (HbA) u dorosłych. Choroba dziedziczy się w sposób
autosomalny (nie jest sprzężona z płcią) i częściowo recesywny.
• Fenyloketonuria
Skutkiem mutacji jest niedobór lub brak enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej w wątrobie (łac. hepar), co uniemożliwia przekształcenie fenyloalaniny w tyrozynę. Objawy kliniczne to: nieprawidłowy rozwój umysłowy dziecka niedowłady, drgawki, niedobór melaniny.
750
•

Zespół Crouzona
Zespół Crouzona, inaczej dysostoza czaszkowo-twarzowa to
choroba genetyczna o najprawdopodobniej autosomalnym dominującym typie dziedziczenia. Objawia się licznymi deformacjami
twarzy, m.in.: „gotyckim” podniebieniem, nisko osadzonymi
uszami, hiperteloryzmem, wytrzeszczem gałek ocznych prowadzącym do zaniku nerwu wzrokowego, hipoplazją szczęki i nieprawidłowym uzębieniem.
•

Zachowanie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta
Przysięga Hipokratesa nie podejmowała kwestii, czy tajemnica lekarska obowiązuje po śmierci pacjenta, podobnie jak i Deklaracja Genewska – współczesna wersja przysięgi lekarskiej z 1948 roku
– która lakonicznie stwierdzała: "Powierzone mi ich tajemnice szanować będę". Tekst przyrzeczenia, który składają lekarze w Polsce
odnosi się jednak do tego: "Przyrzekam nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego".
To krótkie dopowiedzenie końcowe, nieraz niezauważane, staje
się coraz bardziej istotne w kontekście rozwoju medycyny sądowej
oraz genetyki. Szczególnie ta druga pozwala dziś badać szczątki
ludzkie nawet sprzed wielu tysięcy lat i odkrywać zaskakujące informacje o stanie zdrowia, oraz o przyczynie śmierci znanych postaci
historycznych. Informacje genetyczne należą jednak wciąż do konkretnej osoby, a zatem ich ujawnienie nie jest "etycznie obojętne".
Można postawić pytanie: czy dana osoba zgodziłaby się na tak bezkrytyczne informowanie ogółu o jej sprawach prywatnych? Czy złamanie tajemnicy lekarskiej nie jest formą pogwałcenia jej praw jako
człowieka? Przecież informacja nie straciła swego właściciela. Choć
umarł on przed wielu laty, to jednak informacje o nim trwają do dziś i
mogą być odczytywane przez zespół badaczy. Dlatego – choć te kwestie nie są szczegółowo roztrząsane – wydaje się, że i jemu się należy
poszanowanie prawa do prywatności.
Prawo do ochrony sekretu medycznego – także po śmierci – jest
wyrazem czci i szacunku dla świata duchowego drugiego człowieka.
Szacunek dla wnętrza duchowego drugiego człowieka zabrania lekarzowi wchodzić w wewnętrzne życie pacjenta oraz poznawać czyjeś
tajemnice. Głównym motywem zachowywania tajemnicy lekarskiej
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jest wzgląd na godność osoby ludzkiej i wynikające z niej konsekwencje. Miłość względem bliźniego i sprawiedliwość muszą towarzyszyć
sobie nawzajem. Kierując się tylko sprawiedliwością, nie zawsze
chroni się wnętrze człowieka. Ludzki świat i życie staną się bardziej
godne człowieka, pod warunkiem że sam człowiek będzie się stawał
bardziej godny swego człowieczeństwa.
Finalizując lekarz do którego zwracasz się z prośbo o pomoc,
nie musisz się obawiać iż twoje tajemnice związane z zamieszkaniem, chorobą czy nawet uzależnieniem zostanie ujawnione osobą
postronnym, chyba że związane to będzie z udzieleniem Ci potrzebnych świadczeń zdrowotnych lub by ostrzec twoich bliskich i
skierować ich na odpowiednie badania. Widzisz jakich ciężkich
wyborów musi dokonywać personel medyczny, troszcząc się o
zdrowie pacjenta trzeba czasem pomyśleć czy nie trzeba będzie
działać przeciw własnym przekonaniom i zasadom. Lekaż powinien traktować każdego równo i nie zapominać że zatajając twoje
informacje może zaszkodzić drugiemu człowiekowi, któremu możesz zaszkodzić przez przypadek i swoja niewiedzę.
Streszczenie
Każdy z nas posiada sekrety oraz tajemnice powierzane tylko zaufanym osobom. Nie chcemy przecież, aby każdy wiedział o naszych prywatnych doświadczeniach. Dotrzymania tych sekretów wymagamy od naszych
przyjaciół, od rodziny oraz od lekarzy, którzy poznali je w trakcie naszego
leczenia. Adepci medycyny do dziś składają słynną przysięgę ojca medycyny Hipokratesa: "Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia
ludzkiego ujrzał czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę
milczał, zachowując to w tajemnicy". Niesie ona ze sobą ogromny obowiązek
milczenia, obowiązek powstrzymania się od ujawnienia wszelkich faktów
dotyczących osoby pacjenta. Ale czy aby na pewno obietnicy tej nie można
złamać? Czy istnieją sytuacje, w których przestaje obowiązywać ? Czy po
naszej śmierci lekarz zostaje zwolniony z przysięgi złożonej nam jako pacjentom i może przekazać ją, mimo naszego wcześniejszego sprzeciwu? Pragnę
omówić kilak wyjątków, które zwalniają z tych jakże zobowiązujących słów.
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Summary
Doctor-patient privilege and when can you break it?
Each one of us is entitled to privacy and secrets, which we disclose
only to the most trustworthy people. Naturallywe wouldn’t like anyone
to know about our private life. We expect those we confide in to keep
these secrets safe, whether they are our friends, family or even doctors,
whichthey have learned about during a course of treatment. To this day
medical students take the famous HippocraticOath: „And whatsoever I
shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my
profession in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secrets.”This part of the oath carries an enormous duty to maintain silence
and to refrain from disclosing any confidential information regarding the
patient. However, can theconfidentiality be breached? Are there circumstances where it ceases to bind? Is a doctor released from their oath upon
a patient’s death and can they disclose information, despite previous objections? I would like to discuss some of the exceptional circumstances
that may exempt the doctor from keeping their oath.
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ks. Lesław Krzyżak

Rodzina miejscem wychowania w świetle norm synodalnych
Wprowadzenie
Rodzina jest podstawową strukturą każdej społeczności. Od
wartości przekazanych w domu rodzinnym zależy przyszłość danego człowieka, jak również społeczności, w których będzie funkcjonował i przyszłość świata. W rodzinie człowiek przychodzi poczyna się i rodzi, od poczęcia doświadcza miłości rodziców, wzrasta fizycznie i duchowo, zdobywa wiedzę i umiejętności, poznaje
prawdy wiary i wzrasta w wierze, nabywa mądrości życia według
sprawdzonego systemu wartości, angażuje się w swoje samowychowanie, by wreszcie, jako człowiek pełnoletni założyć swoją dojrzałą rodzinę1.
Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka. Ich rola jest
niedoceniana i dlatego potrzeba ukazania wkładu rodziców i rodzeństwa w proces wychowawczy młodego pokolenia. Trzeba też
wskazać, że rodzina niejednokrotnie traci charakter wspólnoty wychowawczej, co dostrzega się w fakcie coraz częściej preferowanego samodzielnego, a nie wspólnotowego wypoczynku dzieci i rodziców oraz wszechobecności telewizji, przekazu internetowego i
powszechnych smartfonów, które utrudniają bycie razem oraz troskę o siebie według norm i zwyczajów tradycyjnej rodziny. Zmiana
mentalności, a także trudności lokalowe młodych rodzin, utrudniają trwanie w tradycji i kulturze chrześcijańskiej. Taka kondycja rodziny budzi niepokój2. Godnym podkreślenia faktem jest też medialne wyśmiewanie i niszczenie rodziny, poniżające szacunek i
wierność małżeńską, uczciwość i prawość rodziców, przejrzystość i
niewinność dzieci. Ta medialna kpina z rodziny i jej praw nega1 L. Krzyżak, Katecheza rodzinna dziecka w normach synodalnych, [w:] J. Zimny
(red.), Rodzina podstawy prawno-teologiczne, Stalowa Wola 2015, s. 243.
2 H. Seweryniak, E. Kuźniewska, Geneza i zasadnicze treści synodalnego dokumentu o rodzinie, [w:] W. Góralski, H. Seweryniak (red.), Oddanie i wytrwałość.
Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego, Warszawa 2004, s. 195-196.
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tywnie oddziaływuje na proces wychowawczy3. Stosownym jest
przypomnienie ważnej wychowawczej roli rodziny wyrażonej w
normach synodalnych. Kościoły lokalne świadome roli i zadań realizowanych w rodzinie podejmują szereg inicjatyw duszpasterskich, które mają na celu pomóc rodzinie w realizacji jej powołania.
Inicjatywy te są zapisane w normach synodów diecezjalnych. W
proces wsparcia rodziny w dziele wychowania wpisuje się także
Synod Biskupów o rodzinie wiele innych działań pasterskich.
Duszpasterskie normy synodów diecezjalnych
Rodzina jako środowisko wychowawcze w społeczności wierzących zajmowała i nadal zajmuje szczególne miejsce. Przykład
Świętej Rodziny Nazaretańskiej wielokrotnie przywoływany w nauczaniu i normach Kościoła był i nadal jest wzorem dla każdej
chrześcijańskiej rodziny. Wiele wskazań na temat rodziny i jej
wpływu na wychowanie zawierają synody, które odbyły się w historii dziejów i które aktualnie wspierają posługę biskupa w diecezji. Kościół zawsze czerpał z ducha synodalnego. Liczne i ważne
synody miały miejsce już w pierwszych wiekach Kościoła. Pierwszym takim zgromadzeniem o charakterze synodalnym było zebranie apostołów w Jerozolimie. Trzeba prześledzić to zebranie by
zrozumieć ducha synodalnego. Tamto ważne wydarzenie relacjonują Dzieje Apostolskie w rozdziale piętnastym4. Postanowienia
R. Wójcicki, H. Wójcicka, Rola rodziny w wychowaniu religijno moralnym a odpowiedzialne przygotowanie do życia, [w:] M. Różański, R. Sztychmiler (red.), Wychowanie religijne i moralne, Olsztyn 2015, s. 162-163.
4 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
(Biblia Tysiąclecia), wyd. III poprawione, Poznań - Warszawa 1980: „Niektórzy
przybysze z Judei nauczali braci: "Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni". Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów
między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wysłani
przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół,
Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz
niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: "Trzeba ich obrzezać i
zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego". Zebrali się więc Apostołowie i
starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr:
"Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie
3
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tamtego zebrania apostołów w Jerozolimie otwarły drogę dla wierzących i wyznaczyły drogę duszpasterskiej otwartości i służby
bliźniemu, a także drogę Kościołowi na przyszłość.
Posoborowe normy synodalne poszczególnych diecezji nawiązują do tamtego spotkania apostołów i innych synodów. Oparte
są na prawie powszechnym Kościoła i ukazują niezwykłe bogactwo
partykularnych przepisów prawa Kościołów lokalnych. Materiały z
obrad synodalnych wypracowane przez mianowanych na synod
kapłanów i innych wiernych Kościoła partykularnego są dobrem
usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść,
dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a
nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę,
wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły
dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak
oni". Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał
głos Jakub i rzekł: "Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: Potem
powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi
wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. To są [Jego] odwieczne wyroki.
Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga,
lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od
tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach". Wtedy Apostołowie i
starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę,
zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali
przez nich pismo tej treści: "Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom
pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się,
że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc
zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem
z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to
samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru
oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od
tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego.
Bywajcie zdrowi!" Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list.
Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. Juda i Sylas, którzy byli
również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Po upływie
pewnego czasu wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich
wysłali. A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi
głosili słowo Pańskie” (Dz 15, 1-35).
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wspólnoty całej diecezji, a zarazem pomocą świadczoną biskupowi
diecezjalnemu (kan. 460 KPK)5. Odbyte po Soborze Watykańskim II
liczne synody diecezjalne, miały na celu dostosowanie przepisów
ogólno-kościelnych do lokalnych społeczności i ożywienie życia
religijnego w Kościołach partykularnych6. Normy soborowe zakładały, że synody będą źródłem nowej mocy łaski Bożej i powiewu
Ducha Świętego, które przyniosą ożywienie wiary w całym Kościele (DB 36)7.
Pastoralny charakter synodów jest oczekiwanym sposobem
pracy uczestników synodu i pomocy lokalnym społecznościom wierzących. Ciągle potrzeba nowych duszpasterskich rozwiązań, by
współpraca wiernych pod natchnieniem Ducha Świętego została
dostrzeżona. Prace synodalne związane są z koniecznością pokory i
głębokiej wiary uczestników synodu, a także wszystkich wiernych,
którzy poprzez modlitwę i praktyki Kościoła wspierają obradujących na synodzie. Trzeba przywoływać Ducha Świętego, odczytywać Jego głos i podejmować nowe zadania w Kościele i świecie. Postanowienia posoborowych synodów diecezji polskich wyznaczają
przejrzyste spojrzenie na kwestię wartości kształtowanych w każdej
rodzinie, w której dostrzegamy konieczność powrotu do życia według chrześcijańskich wartości8. Faktem jest, że media i ludzie
5

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.
6 B. Plewa, Prawo o nauczaniu na poziomie partykularnym ustawodawstwo synodalne wybranych polskich diecezji, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 1(2015), s. 32.
7 L. Krzyżak, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania wartości chrześcijańskich we wskazaniach norm synodów polskich, [w:] J. Zimny (red.), Aksjologia drogą
prawdy i szczęścia, Stalowa Wola 2015, s. 201-204.
8 Kościół w Polsce w poszczególnych diecezjach przeprowadził liczne synody
diecezjalne: II Synod Diecezji Lubelskiej (1977-1985) - II Synod Diecezji Lubelskiej 19771985, Lublin 1998; II Synod Archidiecezji Częstochowskiej (1976-1986) - II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987; IV Synod Diecezji Tarnowskiej (1982-1986) IV Synod Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1990; I Synod Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej (1986-1990) - I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 19861990, Koszalin 1990; III Synod Diecezji Kieleckiej (1984-1991) - III Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991, Kielce 1992; LIX Synod Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991) Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995; II Synod Diecezji Włocławskiej (1977-1994) - Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994; I Synod
Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997) - I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Statuty. Dokumen-
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ty wykonawcze, Drohiczyn 1997; III Synod Archidiecezji Łódzkiej (1996-1998) - III
Synod Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1999; I Synod Diecezji Łowickiej (1995-1999) - I Synod Diecezji Łowickiej 1995- 1999, Łowicz 1999; II Synod Diecezji Sandomierskiej
(1996-1999) - Aby byli jedno: Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej: dekrety i instrukcje,
Sandomierz 1999; I Synod Diecezji Ełckiej (1997-1999) - I Synod Diecezji Ełckiej: 19971999, Ełk 1999; I Synod Diecezji Białostockiej (1991-2000) - I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000; I Synod Diecezji Pelplińskiej (1991-2000) - Statuty I Synodu
Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001; III Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1995-2000) III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Milenium jej powstania, Gniezno
2001; I Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000) - Synod Archidiecezji Przemyskiej
1995-2000: statuty i aneksy, Przemyśl 2000; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
(1995- 2000) - I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 1996-2001, Zamość 2001; I Synod Diecezji Łomżyńskiej (1995-2005) - I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995-2005. Prawo
partykularne Kościoła Łomżyńskiego, Łomża 2005; I Synod Diecezji WarszawskoPraskiej (1998-2000) - Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2000; IV
Synod Archidiecezji Warszawskiej (1998-2003) - IV Synod Archidiecezji Warszawskiej,
Warszawa 2003; I Synod Diecezji Rzeszowskiej (2001-2004) - Pierwszy Synod Diecezji
Rzeszowskiej (2001- 2004), Rzeszów 2004; I Synod Diecezji Sosnowieckiej (2001-2004) I Synod Diecezji Sosnowieckiej: prawo partykularne Kościoła sosnowieckiego, Sosnowiec
2005; I Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005) - Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (20022005). Statuty i aneksy, Opole 2005; III Synod Archidiecezji Gdańskiej (2004) - III Synod
Gdański. Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia. Statuty, Gdańsk 2001; I Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009) - Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła kaliskiego, Kalisz 2009; I Synod Diecezji
Toruńskiej (2007-2011) - Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń 2011; I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej
(2006-2012) - I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012; I Synod Diecezji Legnickiej
(2007-2012) - I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012): przypatrzmy się powołaniu naszemu.
Program odnowy religijno-moralnej, Tom 1, Legnica 2012. Niektóre diecezje w ostatnim
okresie odbyły po dwa synody: Archidiecezja Poznańska miała synod w latach 19921993 (Poznański Synod Archidiecezjalny 1992-1993: dokumenty, Poznań 1994) oraz kolejny w latach 2004-2008 (Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008 zwołany i przeprowadzony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Dokumenty, Poznań 2008), a także Diecezja Płocka odbyła synod w latach 1987-1991 (XLII Synod Diecezji Płockiej (19871991), Płock 1992), jej XLIII synod diecezjalny rozpoczął się 14 września 2012 roku i
trwa aktualnie. Inne diecezje, które również są w trakcie prac synodalnych to Diecezja Radomska od 8 listopada 2008 roku (Zob. II Synod Diecezji Radomskiej. Biuletyn 1,
Radom 2008, s. 7), Diecezja Siedlecka od 10 czerwca 2012 (II Synod Diecezji Siedleckiej.
Biuletyn nr 1, Siedlce 2013, s. 141), a także Archidiecezja Katowicka - tu II synod rozpoczął się 25 listopada 2012 roku. Dnia 18 marca 2016 r. biskup elbląski Jacek Jezierski zdecydował o zwołaniu pierwszego w historii diecezji synodu diecezji elbląskiej.
Zob.: Pierwszy synod w Elblągu, http://elblag.gosc.pl/doc/3034978.Pierwszy-synod-
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wpływowi swoimi wypowiedziami i postawami promują świat materialny, niszcząc to co wartościowe. W wyniku tego coraz większa
liczba ludzi żyje w świecie bez żadnych norm i wartości, u wielu
osób dostrzega się utratę obiektywnego odniesienia do rzeczywistości i życia opartego na moralności. Obserwujemy rzekomą kulturę
bez wartości, a początkiem tego jest utracenie tradycji, porzucenie
Kościoła, liberalne podejście do małżeństwa i rodziny, czy zanik postaw patriotycznych wyrażających się w miłości do Ojczyzny. Miejsce szanowanych wartości coraz częściej zajmuje swoboda i bezgraniczna wolność, która na dłuższą metę nie zapewnia szczęścia i radości9. Również II Polski Synod Plenarny (1991-1999) omawia tematykę małżeństwa i rodziny. Tytuł jednego z rozdziałów „Powołanie
do życia w małżeństwie i rodzinie”, zachęca do wczytania się w
zgromadzony materiał przypominający katolicką naukę o małżeństwie i rodzinie, współczesne uwarunkowania rodziny, a także
wskazania dla działań Kościoła i postulaty wobec władz cywilnych.
Ta synodalna nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest wyznacznikiem, który pomoże rodzinie wychowywać młode pokolenie10.
Normy synodalne wychowawczym drogowskazem dla rodzin
Synod Archidiecezji Wrocławskiej oraz Synod Archidiecezji
Przemyskiej podkreślają, że rodzina jest wspólnotą wierzącą i
ewangelizującą, która ciągle wymaga dogłębnej ewangelizacji.
Swoje zadania rodzina jako kościół domowy realizuje aktywnie
uczestnicząc w słuchaniu, medytowaniu, a także głoszeniu słowa

w-Elblagu (dostęp 10.06.2016). Drugi raz w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej obraduje
synod
diecezjalny
(W.
Parfianowicz,
Wielkie
ucho
Kościoła,
http://koszalin.gosc.pl/doc/2560625.Wielkie-ucho-Kosciola - dostęp 10.06.2016).
Mimo tak znacznej aktywności synodalnej polskich diecezji, istnieją kościoły partykularne w Polsce, które od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego – z różnych
przyczyn – nie przeprowadziły jeszcze zgromadzeń diecezjalnych: BielskoŻywiecka, Bydgoska, Świdnicka oraz Archidiecezja Krakowska. Zob.: B. Plewa,
Prawo o nauczaniu na poziomie partykularnym – ustawodawstwo synodalne, dz. cyt., s. 32.
9 L. Krzyżak, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania wartości chrześcijańskich we wskazaniach norm synodów polskich, dz. cyt., s. 204-205.
10 II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Warszawa 2001, s. 29-48.
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Bożego11. Rodzina katolicka jest wspólnotą dialogu z Bogiem i jako
taka jest wezwana do budowania Kościoła lokalnego przez modlitwę i życie sakramentalne, a niekiedy nawet przez ofiarę z życia12.
Rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich powinna układać wszystkie dziedziny życia zgodnie z prawem Bożym i wskazaniami Kościoła13, dlatego Kościół wspomaga rodziny w wychowaniu
dzieci i młodzieży, wspiera i chroni przed współczesnymi niebezpieczeństwami moralnymi i ideologicznymi14. Również państwo ma
obowiązek wspierać rodziny w procesie wychowania. Normy synodalne przywołują Kartę Praw Rodziny, według której rodzice mają
pierwszeństwo w wychowaniu potomstwa zgodnie z własnymi przekonaniami na temat moralności, religii, kultywowanych tradycji, tak
by wartości te służyły dobru i godności dziecka. W pierwszym rzędzie to rodzice mają prawo do oczekiwania w tych działaniach pomocy i wsparcia ze strony społeczeństwa oraz powołanych w tym celu
instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych15. Na szczególną pomoc wspomnianych instytucji służących rodzinie zasługują samotne matki, które w zaistniałej sytuacji ich życia, wbrew opinii publicznej, mają odwagę zaakceptować poczęte życie16. Również
wszystkie rodziny oczekujące dziecka powinny poprzez instytucje
państwowe i kościelne być odpowiednio przygotowane do nowych
zadań służby życiu i miłości17.

11 Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 25, statut 45; Synod Archidiecezji Wrocławskiej, dz. cyt., s. 126; Por. I Synod Diecezji Pelplińskiej, dz. cyt., s. 55, statut 234.
12 Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 25, statut 46.
13 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., s. 145, statut 633; Synod Archidiecezji Wrocławskiej, dz. cyt., s. 127.
14 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., s. 145, statut 633.
15 J. Śledzianowski, Wartości przekazywane w domu rodzinnym, [w:] W. Kubik, B.
Urban (red.), Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży: materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy
śmierci profesora Jana Konopnickiego, Kraków 2005, s. 26; Aby byli jedno. Drugi Synod
Diecezji Sandomierskiej, dz. cyt., s. 270-271, statut 388-391; III Synod Gdański, dz.
cyt., s. 180-188.
16 Tamże, statut 36; III Synod Gdański, dz. cyt., s. 189-199; I Synod Diecezji Ełckiej, dz. cyt., s. 52, statut 239-244.
17 III Synod Archidiecezji Łódzkiej, dz. cyt., s. 141, statut 35.
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W Instrukcji o udzielaniu sakramentu chrztu zaczerpniętej z dokumentów synodalnych przemyskich czytamy, że chrzest jest bramą do życia wiecznego i pierwszym sakramentem nowego prawa.
Synod przemyski akcentuje w normach, że udzielanie chrztu formułującego nowy Lud Boży jest obowiązkiem Kościoła i wynika z
polecenia samego Chrystusa. Dlatego życie sakramentalne dziecka
pojawiającego się w rodzinie rozpoczyna się od przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Ten pierwszy sakrament inicjacji chrześcijańskiej powinien mieć miejsce zaraz w pierwszych tygodniach po
narodzeniu dziecka. Do tego wydarzenia rodzice dzieci powinni
przygotować się duchowo i materialnie, by w duchu katolickim
przeżyć celebrację pierwszego sakramentu swojego dziecka. Trzeba
zadbać, aby rodzice razem z chrzestnymi i domownikami skorzystali z sakramentu pojednania i pokuty, a następnie przyjęli Komunię świętą w intencji swojego dziecka. Normy zawarte w postanowieniach synodalnych wymagają, aby rodzice i rodzice chrzestni
uczestniczyli w dwóch konferencjach przygotowawczych do udzielenia sakramentu chrztu dziecka18. W uzasadnionych i ustalonych
sytuacjach takie przygotowanie do chrztu może się odbyć w
przeddzień jego udzielenia. Konferencje przedchrzcielne są konieczne i nie wolno ich zaniedbywać, gdyż stanowią przygotowanie do chrztu rodzin małych dzieci i ich chrzestnych. Trzeba zaznaczyć, że jest to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy religijnej
rodziców i chrzestnych oraz ich rodzin. Rodzina uczestnicząc w
konferencjach uświadamia sobie obowiązek doprowadzenia dziecka do dojrzałego życia chrześcijańskiego19. W związku z tym rodzice starają się o świecę i białą szatę dla dziecka20. Względem
ochrzczonych dzieci rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary i
życia chrześcijańskiego, dlatego własnym przykładem wdrażają
swoje dzieci do postawy szacunku i miłości do Boga i bliźniego,
przeżywania własnej i cudzej płciowości, kierując troskę na wartość

18 II Synod Diecezji Lubelskiej, dz. cyt., s. 55-56, statut 144-145; Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 315.
19 Tamże, s. 316.
20 Tamże s. 315.
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czystości w każdym stanie powołania21. Środowisko rodzinne zapewnia przejrzyste wychowanie w zakresie patriotyzmu, trzeźwości, pracowitości, uczciwości oraz międzyludzkiej solidarności i
ekologii22, a także przeciwdziała zagrożeniu narkomanią23. Rodzina
chrześcijańska przez czystość, ascezę, wstrzemięźliwość, ofiarną
pracę, praktykę gościnności i bezinteresowną służbę uczy szacunku
dla życia24, wyzwala w sobie nowe energie zdolne wzbogacać społeczność człowieczeństwem25, co wyraża się w prokreacji i wychowaniu dzieci26.
Wierząca rodzina czerpie wzór ze Świętej Rodziny z Nazaretu27. Synod Archidiecezji Białostockiej propaguje: pomoc w wychowaniu prorodzinnym dzieci i młodzieży przez absolwentów
Studium Życia Rodzinnego, uczestnictwo rodziców w radach szkoły i w radach rodziców, informacje dla rodziców o programach wychowawczych oraz pedagogiczne spotkania z nauczycielami religii
i innych przedmiotów28.
W rodzinie dzieci kształtują swój charakter i nabywają cnót
społecznych29. Normy synodalne podkreślają, że modlitwa rodzinna pomaga właściwie ukierunkować formację w wierze30. Podobnie
święcenie niedzieli jako dnia wspólnoty rodzinnej i uroczyste obchodzenie świąt rodzinnych wpływa na klarowność relacji w domu
rodzinnym. Synod białostocki proponuje, aby rodziny korzystały
ze zorganizowanych form działalności Kościoła: rekolekcji, dni
skupienia, pielgrzymek, katechezy dorosłych, czy także poradnic-

21 II Synod Diecezji Lubelskiej, dz. cyt., s. 68, statut 170; Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 14, statut 10 §2.
22Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, dz. cyt., s. 123, statut 225 §1.
23 Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 46, statut 127 §1.
24 Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 25, statut 47.
25 Tamże, statut 48.
26 Tamże, statut 49.
27 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., s. 145, statut 632.
28 Tamże, statut 633; Aby byli jedno. Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej, dz.
cyt., s. 273, statut 400; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dz. cyt., s. 118-122,
statut 152-155.
29 Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 13, statut 8.
30 Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 51, statut 146 §1.
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twa katolickiego31. Pomocnym dla rodziców w procesie wychowawczym będzie także zaangażowanie się w działalność stowarzyszeń katolickich, takich jak: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców32, Domowy Kościół, a
także inne ruchy i stowarzyszenia rodzinne33.
Katolicka rodzina jest miejscem przygotowania młodego pokolenie do życia w małżeństwie i rodzinie34. Na poszczególnych
etapach życia dorastających dzieci i młodzieży wspólnota Kościoła
wspomaga rodziców i ukazuje wzory godne naśladowania35. Drugim miejscem po rodzinie gdzie dokonuje się kształtowanie wartości jest szkoła. Konieczne jest wspólne działanie rodziców i szkoły,
by uchronić dzieci i młodzież przed nabyciem postaw dalekich od
dobrego chrześcijańskiego wychowania36. Należy wychowywać
sumienia dzieci, tak by posiadły umiejętność kierowania się prawym sumieniem w osobistym wyborze chrześcijańskich wartości
moralnych. We współpracy rodziny, parafii i szkoły powinno dokonywać się wychowanie dzieci i młodzieży37.
Podsumowanie
Rodzina jest miejscem, w którym dzieci i młodzież dojrzewają
w odpowiedzialności za siebie i innych. Przyszłość ludzkości zależy od rodziny, bo ona stanowi podstawę człowieczeństwa poprzez
służbę życiu, dlatego Kościół podejmuje szereg inicjatyw duszpaI Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., s. 145-146, statut 634.
Tamże, s. 36, statut 95.
33 Tamże, s. 17, statut 22.
34 I Synod Diecezji Ełckiej, dz. cyt., s. 48-49, statut 207-221; Poznański Synod Archidiecezjalny, dz. cyt., s. 99-100; I Synod Diecezji Sosnowieckiej, dz. cyt., s. 101, statut 324.
35 I Synod Diecezji Ełckiej, dz. cyt., s. 48-49, statut 209-221; Synod Archidiecezji
Przemyskiej, dz. cyt., s. 14, statut 10 §1 oraz 11 i 12 §1; I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., s. 127-128, statut 552; I Synod Diecezji Pelplińskiej, dz. cyt., s. 56-57,
statut 237-238; I Synod Diecezji Sosnowieckiej, dz. cyt., s. 101, statut 325-327.
36 M. Marczewski, Korelacja nauczania religii z katechezą rodzinną, [w:] P. Tomasik (red.), Rodzina – Szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, Warszawa 2003, s. 73-90; S.
Dziekoński, Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole – potrzeba i możliwości,
[w:] P. Tomasik (red.), Rodzina – Szkoła – Kościół, dz. cyt., s. 27-46.
37 Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, dz. cyt., s. 123, statut 224 §2; I Synod
Diecezji Pelplińskiej, dz. cyt., s. 55-56, statut 236.
31
32
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sterskich, by pomóc w sposób wymierny rodzinie wypełnianiu jej
zadań. Znaczny wkład w to dzieło wnoszą synody diecezjalne, synod plenarny jak i ostatni dwuletni synod biskupów w Rzymie,
które poprzez swoje normy stanowią drogowskaz w procesach wychowawczych. Z analizy posoborowych diecezjalnych postanowień
synodalnych wynika, że normy synodalne archidiecezji wrocławskiej są bogate w treść teologiczną oraz opis sytuacji religijnomoralnej i społecznej rodzin na Dolnym Śląsku. Interesujące ujęcie
zawierają także postanowienia synodalne Poznańskiego Synodu
Archidiecezjalnego, gdzie w części dotyczącej wychowania katolickiego – podobnie jak w całości dokumentu - akcentowane są zadania stawiane przed małżeństwami i rodzinami, parafiami i wspólnotą Kościoła diecezjalnego, co wymaga wnikliwszego zainteresowania się tym zagadnieniem rodzin katolickich i godne jest szerszego upowszechnienia.
Streszczenie
Artykuł „Rodzina miejscem wychowania w świetle norm synodalnych” podkreśla znaczenie rodziny w wychowaniu i ukształtowaniu człowieka na wartościowego członka społeczności, którego drogę życiową wyznacza głęboka wiara w Boga, w codziennym dialogu ze Stwórcą i z bliźnim.
Prześledzono normy synodalne o rodzinie w dokumentach synodów diecezji polskich i zasygnalizowano osiągnięcia synodu archidiecezji wrocławskiej
i synodu archidiecezji poznańskiej. Szereg inicjatyw duszpasterskich połączonych z działalnością różnorodnych stowarzyszeń katolickich przy pomocy nowoczesnych środków, metod i szerokiego zakresu oddziaływania Kościoła łączyć należy ze współpracą rodziny, ze szkołą, parafią i otaczającym
dziecko środowiskiem oraz większa grupą społeczną. Zgodne i przejrzyste
normy pozwalają rodzinie we współpracy z Kościołem i szeroko pojętym
środowiskiem spełnić swoje rodzicielskie powołanie w kształtowaniu i
umacnianiu chrześcijańskich wartości, tradycji i życia przyszłych pokoleń z
Bogiem w wierze, co dla katolików jest szczególnie istotne.
Słowa klucze: rodzina, wychowanie, dokumenty synodalne synody, normy synodalne.
Summary
Family as a place of education in light of the norms of synods
The article „Family as a place of education in light of the norms of
synods” emphasizes the meaning of family in upbringing and shaping a
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human to make him/her a fine member of the community, of whom life
path is determined by deep belief in God, in everyday dialogue with the
Creator and neighbours. Synodical norms about family in synodical
documents of Polish dioceses and achievements of synod of Archdiocese
of Wroclaw and synod of Archdiocese of Poznan are indicated. Many
pastoral initiatives connected with activity of different Catholic associations, using modern measures, methods and wide scope of Church’s influence should be connected with the cooperation of family with school,
parish, child’s environment and larger social group. Harmonious and
clear norms allow family, in cooperation with the Church and environment, to fulfil their parental vocation in shaping and reinforcing Christian
values, traditions and life of future generations with the God in belief,
which is really important for the Catholics.
Key words: family, education, synodical documents ,norms of synods.
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Metody pracy socjalnej z osobą uzależnioną behawioralnie
i jej rodziną
Wstęp
Współczesny świat identyfikowany jest nie tylko jako dostarczyciel coraz to nowych nowinek technologicznych ale i źródło
wielowymiarowego ryzyka. Człowiek i jego rodzina stała się w
przestrzeni nowych technologii szczególnie narażona na konsumencki tryb życia i nałogowe zachowania dnia codziennego. Dzisiaj wśród zagrożeń wymieniamy nie tylko uzależnienia substancyjnie, ale coraz częściej mówimy o uzależnieniach od czynności,
które człowiek wykonuje każdego dnia1.
Cechą współczesnego świata jest także wzrost zapotrzebowania na wsparcie i pomoc człowiekowi uzależnionemu, w tym także
uzależnionemu behawioralnie. Jest to o tyle ważna kwestia społeczna, że wielu jego członków nałogowo używających np. nowych
technologii nie radzi sobie satysfakcjonująco z trudem dnia codziennego i korzysta z pomocy społecznej organizowanej przez
państwo. To właśnie pomoc społeczna zgodnie z jej zadaniami realizuje szereg działań wobec osób uzależnionych i ich rodzin. Wielowymiarowość problemów w rodzinach dysfunkcjonalnych rodzi
potrzebę wyposażenia pracowników socjalnych w wiedzę o współczesnych nałogach oraz dostarczenia im kompetencji w zakresie
stosowania nowych metod oddziaływania w rozwiązywaniu tych
problemów.
Dodatkowo uzależnienia behawioralne mają ścisły związek z
rozwojem innych ryzyk i zaburzeń. Z badań na przykład wynika, że
patologiczne hazardowanie się w ¾ przypadków jest rzeczą wtórną, a
współwystępowanie ryzyka hazardu patologicznego łączy się z zabuM. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz, Przyspieszenie zmian jako źródło
nieustannej płynności, [w:] Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane
problemy, red. M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz, Wrocław 2015, s. 41-63.
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rzeniami osobowości, epizodami maniakalnymi, zaburzeniami związanymi ze stosowaniem substancji psychoaktywnych, depresją, zaburzeniami lękowymi i fobią społeczną2. Taki stan rzeczy powoduje, że
pracownik socjalny w ramach realizowanych zadań nie może pominąć przedmiotowego zagadnienia w analizie problemów klientów i
ich rodzin. Bardzo często bowiem źródłem kryzysu w rodzinie są
uzależnienia, zarówno te substancyjce jak i od czynności. Lata doświadczeń oraz diagnozowanie problemów narkotykowych i alkoholowych powodują, że pracownicy socjalni skutecznie radzą sobie z
diagnozą oraz interwencją w przypadku uzależnień tradycyjnych.
Natomiast w sytuacji diagnozowania potrzeb i identyfikacji problemów jednostki czy rodzin w systemie pomocy społecznej w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na uzależnienia od czynności. Jest to
o tyle ważne, że właściwa diagnoza pozwala na dobór adekwatnych
sposobów i metod pomocy.
Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie symptomów
diagnostycznych uzależnień behawioralnych oraz wybranych metod pracy socjalnej, zarówno tych dotychczas satysfakcjonująco
wykorzystywanych w działaniu pomocowym wobec uzależnionych substancyjnie, jak i nowych implementowanych do pracy socjalnej z innych dziedzin praktyki np. terapii.
1. Uzależnienia behawioralne i ich rodzaje
Uzależnienia behawioralne inaczej zwane nowymi uzależnieniami definiuje się jako ”wszelkie istniejące obecnie uzależnienia, w
których substancje chemiczne nie odgrywają żadnej roli, a ich
przedmiotem są zachowania lub działania akceptowane społecznie”3. Należą one „do szkodliwych (najczęściej psychicznie ale i
M. Potenza, D. Fiellin, G. Heninger, B. Rounsaville, C. Mazure, Gambling. An
Addictive Behavior with Health and Primary Care Implementations, „Journal of General Internal Medicine”2002, nr 17 (9), s. 721–732; N. Raylu, T.P. Oei, Pathological
gambling. A comprehensive review, „Clinical Psychology Review” 2002, nr 22 (7),
s.1009–1061; J. Grant, S. W. Kim, Effectiveness of pharmacotherapy for pathological
gambling: a chart review, „Annals of Clinical Psychiatry”2002, nr 14 (3), s. 155–161;
D. Walker, Challenges that Confront Researchers on Estimating the Social Costs of
Gambling. Report American Gaming Association 2008, January 3.
3 C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2006, s. 23-24.
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fizycznie) zachowań kompulsywnych, opierających się na przymusie określonego postępowania bez względu na świadomość i dotkliwość wywoływanych szkód”4. Wśród kryteriów opisujących
uzależnienia behawioralne wymienia się zaabsorbowanie czynnością uzależniającą, rosnące zapotrzebowanie na dane zachowanie
celem osiągniecia pożądanej satysfakcji, nieprzyjemne odczucia
psychiczne lub/i objawy fizyczne w sytuacji braku realizacji pożądanej czynności lub utrudnienia jej wykonania, modyfikację nastroju, występowanie konfliktów dotyczących nadmiernego wykonywania określonej czynności czy aktywności oraz występowanie
tzw. nawrotów czyli powracanie do tego samego nałogowego zachowania po jego zaprzestaniu lub ograniczeniu5.
Należy wskazać, że jedynym formalnie uwzględnionym nałogiem behawioralnym jest zaburzenie uprawiania hazardu, które
sklasyfikowane jest jako jednostka chorobowa zarówno w DSM-V
jak i w ICD- 10. Natomiast w dyskursie społecznym i psychologicznym jako egzemplifikacja uzależnień behawioralnych pojawiają się m.in.: uzależnienia technologiczne (od telewizji, Internetu,
gier komputerowych, telefonu komórkowego), zakupoholizm, seksoholizm, patologiczne zaburzenia jedzenia, tanoreksja, bigoreksja,
pracoholizm czy uzależnienie od informacji6.
Patrząc na uzależnienia behawioralne z punktu widzenia pracy
socjalnej istotna jest także analogia pomiędzy uzależnieniami substancyjnymi a czynnościowymi. Wskazuje się, że na poziomie biologicznym biorą w nich udział te same neuroprzekaźniki. W obu przypadkach są to choroby o neurobiopsychospołecznym podłożu, a wobec
osób uzależnionych stosuje się te same strategie terapeutyczne7.

M. Z. Jędrzejko, M. Kowalski, B.P. Rosik, Wiek uzależnień, czyli cywilizacja
wielowymiarowego ryzyka, [w:] Uzależnienia behawioralne, red. M.Z. Jędrzejko, B.P.
Rosik, M. Kowalski, Pułtusk-Warszawa 2015, s.10.
5 M.D. Griffiths, A „Components” Model of Addiction within a Biopsychosocial
Framework, „Journal of Substance Use” 2005, nr 10, s.191-197.
6 A. Dodziuk, L. Kapler, Nałogowy człowiek, Warszawa 1999, s.12.
7 B. Lelonek-Kuleta, Uzależnienia behawioralne – podstawy teoretyczne, [w:] Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka i terapia, red. J. Jarczyńska, Bydgoszcz 2014, s.16.
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Od kilku lat w Polsce podejmuje się działania mające na celu
określenie liczby osób wymagających pomocy z powodu uzależnień behawioralnych. Są one jednak wycinkowe i opierają się na
różnych narzędziach pomiarowych, co dodatkowo utrudnia uzyskanie uogólnionego obrazu zjawiska. Na podstawie badań CBOS8
zrealizowanych w 2014 r. wskazuje się na:
• problem uzależnienia od hazardu, który występuje u 5,3 %
Polaków, w tym 0,7% to osoby wysoce zagrożone uzależnieniem
od gier hazardowych,
• uzależnienie od zakupów, które występuje u 4,1 % populacji
Polaków,
• problematyczne używanie Internetu występujące u 0,08%
badanej populacji (0,12 % u korzystających z sieci), a zagrożenie
tym nałogiem towarzyszy 1,2% respondentów (wynosi ono 1,8%
wśród osób korzystających z Internetu),
Natomiast z badań realizowanych przez B. Pawłowską i E.
Potembską9 wynika, że uzależnienie od telefonu komórkowego
odnotowuje się 2,9% badanych, a zagrożonych tym uzależnieniem
jest 35,3%. Bez wglądu jednak na dane liczbowe będące odzwierciedleniem zjawiska występowania uzależnień behawioralnych
wśród Polaków, można wskazać, że ulegają one dynamicznemu
rozwojowi. W życiu człowieka pojawia się bowiem coraz więcej
urządzeń i usług zaliczanych do nowych technologii cyfrowych.
Uzależnienia behawioralne tak jak uzależnienia od substancji
wiążą się nieodłącznie z problemami społecznymi, prawnymi, finansowymi, rodzinnymi i indywidualnymi. Osoby nałogowo wykonujące określone czynności popełniają czyny zabronione czy
niedozwolone celem sfinansowania przedmiotu uzależnienia lub
pokonania jego negatywnych konsekwencji. Mogą to być kradzieże, oszustwa, niepłacenie podatków, alimentów czy wreszcie de8 Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych, raport CBOS, Warszawa 2015, s. 9-13.
9 B. Pawłowska, E. Potembska, Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu
komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu
Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej u młodzieży Polskiej w wieku od 13 do 24 lat, „Current Problems of Psychiatry” 2011, nr 12 (4), s. 443-446.
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fraudacja majątku firmy, w których pracują uzależnieni10. Ponadto
należy mieć świadomość kosztów społecznych tych nałogów mających wymiar m.in. dodatkowych wydatków opieki zdrowotnej czy
opieki socjalnej11.
2. Wybrane metody pracy socjalnej adresowane do osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin
W klasycznym ujęciu praca socjalna jest realizowana za pomocą trzech metod tj. metody indywidualnego przypadku, pracy
grupowej i organizowania społeczności lokalnej. Poprzez dekady
przemian pomocy społecznej w ich ramach rozwinęło się wiele
modeli pracy socjalnej operujących różnymi środkami pomagania
osobom i rodzinom doświadczającym trudności oraz problemy w
funkcjonowaniu społecznym12. Zmiany te spowodowały także, że
coraz częściej mówi się nie o metodach postępowania, a o dwóch
obszarach pracy socjalnej. Pierwszy dotyczy klinicznej pracy socjalnej obejmującej bezpośredni wpływ na jednostki lub rodziny i
wywołującej zmiany na ich poziomie. Drugi obejmuje praktykę
środowiskową i wskazuje na wpływanie na jednostkę i rodzinę w
sposób pośredni poprzez społeczność.
Takie zredefiniowane podejście do metod pracy socjalnej nie
pozostało bez wpływu na pracę z osobą uzależnioną. Sposób działania pracownika socjalnego bowiem, zarówno z jednostką uzależnioną jak i jej rodziną, powinien być adekwatny do indywidualnej
sytuacji i dostępnych możliwości. Profesjonalizacja zawodu powoduje, że praca socjalna otwiera się na nowe sposoby pomocy beneficjentom usług socjalnych. Jak twierdzi E. Leśniak-Berek wychodzi
ona poza katalog usystematyzowanych modeli teoretycznych, a o
D.M. Ledgerwood, J. Weinstock , B. J. Morasco, N. M.Petry, Clinical features
and treatment prognosis of pa thological gamblers with and without recent gamblingrelated illegal behavior, „The Journal of the American Academy of Psychiatry and
the Law” 2007, nr 35(3), s. 294-301.
11 Z. Mielecka- Kubień, Szacowanie społecznych kosztów hazardu problemowego i
patologicznego, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2014, nr 3 (67), s. 33-41.
12 T. Kaźmierczak, Nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej, [w:] Współczesne
tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski,
Warszawa 2011, s. 60-61.
10
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sposobie postępowania decydują w niej takie czynniki jak: specyfika problemu, charakterystyka adresata oddziaływania czy wreszcie dostępne zasoby13.
W przypadku osób uzależnionych behawioralnie oraz ich rodzin propaguje się dwutorowe podejście w metodyce działania
pomocowego. Pierwsza droga obejmuje stosowanie w pracy socjalnej metod dotychczas wykorzystywanych wobec klientów uzależnionych od substancji. Wśród nich wymienić należy: kontrakt
socjalny, krótką interwencję, pracę socjalną skoncentrowaną na
rozwiązaniach. Druga ścieżka - związana jest z implementacją metod z innych dziedzin praktycznych np. terapiido warunków pomocy i obejmuje m.in. stosowanie takich metod jak: mediacje socjalne, Konferencję Grupy Rodzinnej(KGR) czy dialog motywujący.
2.1.Kontrakt socjalny
Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 r.
praca socjalna może być realizowana w oparciu o kontrakt socjalny. Jest to narzędzie, które zgodnie z wymienioną Ustawą14określone jest jako pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o
pomoc, „określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w
ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny”15. Jest to
umowa zawarta pomiędzy przynajmniej dwoma stronami w określonym celu i akceptowana przez wszystkich jej uczestników. Specyfika kontaktu socjalnego dotyczy głównie niwelowania nierówności pomiędzy pracownikiem socjalnym, a beneficjentem usługi
poprzez wprowadzenie zasady umowy pomiędzy stronami, w której korzyści odnoszą obie strony.
Punktem wyjścia w opisywanej metodzie jest określenie przez
pracownika socjalnego wspólnie z podopiecznym co jest wiodącym
E. Leśniak-Berek, W poszukiwaniu skutecznych dróg współpracy z rodziną- coaching w pracy socjalnej, [w:] Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa,
red. J. Szymanowska, Toruń 2014, s. 289-304.
14 Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. , Dz. U. z 2004r. nr 64, poz.
593 wraz z późniejszymi zmianami.
15 Art.6pkt 6 Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. , Dz. U. z 2004r.
nr 64, poz. 593 wraz z późniejszymi zmianami.
13
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jego problemem. Prawidłowe określenie problemu pozwoli bowiem właściwie dobrać zadania i działania określone w kontrakcie16. Aby kontrakt socjalny przyniósł oczekiwane rezultaty niezbędnym jest by jego cele były zgodne z intencją leżącą u podstaw
jego zawarcia. Efektem dodanym kontraktu będą nie tylko osiągnięte jego cele ale również rezultaty pośrednie często niezamierzone, a dotyczące zachowania klienta np. wzrost samooceny i
wiary we własne siły czy zmiany jego otoczenia np. środowiska
rodzinnego. Ważnym etapem realizacji projektu socjalnego jest jego ewaluacja czyli ocena rezultatów, w ramach której dokonuje się
bilansu zrealizowanych zadań. Nawet jeśli te rezultaty są oczywiste np. zatrudnienie klienta, czy ukończenie leczenia należy je
przestawić beneficjentowi pomocy, gdyż mogą one wzmocnić jego
pozycje oraz pozyskać dodatkowe informacje zwrotne. Zdaniem J.
Bochenek kontrakt socjalny można rozumieć także jako drogę rozwiązania problemu przyjmującą postać projektową17.
W przypadku osoby uzależnionej pracownik socjalny może
zawierać z nią kontrakt w dwojaki sposób:
1. Z własnej inicjatywy- dostrzegając potrzebę interwencji lub
będąc zobligowanym do tego typu działań.
2. Z inicjatywy beneficjenta.
Przyjmuje się, że można go zawrzeć zarówno z osobą uzależnioną w trakcie leczenia, terapii czy zachowującą abstynencję18. W
przypadku osób uzależnionych od czynności kontrakt socjalny
może dotyczyć podjęcia odpowiedniego leczenia. Metodę tę zaleca
się w sytuacji gdy klient gotowy jest do podjęcia działań tj. leczenia
czy terapii oraz gdy może i chce na nowo podejmować role społeczne wolne od uzależnień. Kontrakt może być podpisany zarów-

Zadania lub działania to konkretne czynności do wykonania, które musza
być zrealizowane, aby osiągnąć założony cel.
17 J. Bochenek, Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z uzależnionym, [w:] Praca
socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy, red. K. M. WasilewskaOstrowska, Warszawa 2014, s. 265.
18 Tamże…, s. 261-270.
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no z samym uzależnionym, jak i z członkami jego rodziny19. Będzie
się on odnosił m.in. do minimalizowania strat jakie pojawiają się u
uzależnionego, do poprawy jego funkcjonowania społecznego, w
szczególności w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim, jak i do realizowania nowych aktywności nie niosących ze sobą nałogowego
charakteru. W przypadku uzależnień behawioralnych istota problemu tkwi jednak w tym czy jest to uzależnienie wpisane do klasyfikacji chorób ICD-10 tak jak hazard, czy nie występuje ono w
niej, a zatem nie traktowane jest jak choroba np. uzależnienie od
telefonu komórkowego.
2.2.Krótka interwencja
Krótka interwencja to metoda opracowana z myślą o pracy z
osobą uzależnioną od alkoholu, ale może być ona stosowana z powodzeniem także w kontekście nałogów behawioralnych. W
szczególności jest adresowana do osób, u których występuje wiele
negatywnych skutków, wywołujących przykre konsekwencje dla
danej osoby, ale i jej rodziny czy środowiska lokalnego. Polega ona
na przedstawieniu rzeczywistości poprzez konkretne fakty czy
wydarzenia z życia osoby uzależnionej dotyczące jej nałogu, w taki
sposób aby osoba uzależniona, wobec której stosujemy metodę
mogła je przyjąć. Ma ona skłonić beneficjenta do podjęcia leczenia.
W ramach tej metody występuje jedno lub kilka spotkań,
szybkich i krótkich sesji prowadzonych przez specjalistę w tym
zakresie, stanowiących konfrontację zachowań uzależnionego i
szkód jakie nimi wyrządza20. Jego rolą jest ostra presja na zmianę
sytuacji uzależnionego poprzez przekazanie informacji zwrotnych,
w obrębie przewidywanych skutków dalszego życia w nałogu21.
Konfrontacja ta powinna mieć charakter:
Biorąc pod uwagę specyfikę rodziny osoby uzależnionej należy pamiętać o
możliwości występowania w jej ramach mechanizmów współuzależnienia, które
mogą negatywnie wpływać na ustalenia zawarte w kontrakcie.
20 B.T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań
2009, s. 163-164.
21 K. Wasilewska-Ostrowska, Uzależnienia behawioralne- wybrane metody pracy
asystentów rodziny, [w:] Uzależnienia behawioralne, red. M. Z. Jędrzejko, B.P. Rosik,
M. Kowalski, Pułtusk-Warszawa 2015, s.286-288.
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• rzeczowy (mówimy o faktach i zachowaniach związanych z
nałogowym zachowaniem),
• konkretny (artykułujemy fakty bez stosowania uogólnień),
• podstawowo życzliwy wobec osoby uzależnionej(wszystko
to dzieje się w atmosferze troski i miłości dla uzależnionego).
Ważnym etapem jej realizacji jest samo jej przygotowanie i
określenie możliwych scenariuszy jej przebiegu. To od tej fazy w
dużej mierze zależy skuteczność całej interwencji. W jej ramach
wskazanym jest przygotowanie: adresów placówek, do których
można udać się po pomoc w konkretnym problemie uzależniającym, argumentów wskazujących na skutki nałogowego zachowania oraz faktów, które pokazują, że uzależniony ponosi szkody w
związku z realizowanym nałogowym zachowaniem. W przypadku
hazardzisty mogą to być spisane jego długi, a w nałogowym realizowaniu zakupów- rachunki za ich nabywanie.
Opisane działanie ma doprowadzić uzależnionego do decyzji
o leczeniu i kontaktu z placówką leczniczą.
Krótka interwencja obejmuje trzy etapy:
1. Etap wyjaśnienia uzależnionemu celu spotkania i jego
przyczyny. Uczestnicy (zwykle rodzina uzależnionego) na tym
etapie wyrażają swoje emocje i uczucia, które dotyczą nałogu
bliskiej osoby posługując się konkretnymi sytuacjami z życia, w
których uzależniony wzbudził w nich poczucie zagrożenia, ból czy
zakłopotanie.
2. Etap prezentowania faktów dotyczących zachowania
uzależnionego i skutków tych zachowań.
3. Etap postawienia ultimatum wobec uzależnionego
dotyczące podjęcia leczenia. Powinno ono być realistyczne i
możliwe do wykonania22.
W trakcie krótkiej interwencji należy przekazywać informacje
zwrotne dotyczące skutków nałogu, wpływać na uzależnionego i
jego osobistą odpowiedzialność za zmianę, jednoznacznie radzić i
wskazywać na konieczność zmiany i alternatywy w tym zakresie,

S. Wegscheider -Cruse, Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa 2000 s. 148-152.
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prezentować empatię oraz ułatwiać uzależnionemu osiągnięcie
osobistej skuteczności lub optymizmu23.
Metoda ta warta jest wykorzystania w zakresie uzależnień
behawioralnych ponieważ uczy osobę uzależnioną odpowiedzialności za swoje zachowania i pokazuje jak ten nałóg wpływa na innych, w szczególności na życie członków jego rodziny. Jest to o tyle
istotny aspekt oddziaływania, że w przypadku uzależnień behawioralnych – zachowanie uzależniające przez długi czas jest akceptowane przez bliskich i znajomych, a nawet w niektórych wypadkach wzmacniane24. W takiej sytuacji trudną sprawą jest uświadomienie osobie nałogowo realizującej określoną czynność, że jest
osobą uzależnioną i potrzebuje leczenia. Wydaje się, że to właśnie
bliscy mają większą siłę oddziaływania na uzależnionego niż pracodawca czy lekarz.
2.3.Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach to metoda
coraz częściej wykorzystywana przez pracowników socjalnych w
pracy z osobami uzależnionymi. Zgodnie z jej założeniami uzależniony postępuje nawykowo według określonego wzoru, a sam
nawyk jest swoistego rodzaju automatyzmem, który powstaje w
wyniku zaspakajania określonych potrzeb. Dlatego też w ramach
stosowania tej metody pracownik socjalny wspólnie z klientem
poszukuje innych sposobów na zaspakajanie potrzeb, które były
dotychczas realizowane przez zachowanie nałogowe25.
W metodzie tej stosuje się takie elementy, które wzmacniają
pozytywne strony jednostki i jej osiągnięcia, np.:

A. M. Kola, Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym
od alkoholu. Wskazówki dla pracowników socjalnych, [w:] Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy, red. K.M. Wasilewska-Ostrowska, Warszawa
2014, s.251-252.
24 Tamże…, s.248-260.
25 I. Krasiejko, Praca socjalna w ujęciu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z osobą nadużywającą alkohol i jej rodziną, [w:] Praca socjalna z osobą uzależnioną
i jej rodziną. Wybrane problemy, red. K. M. Wasilewska-Ostrowska, Warszawa
2014, s. 196- 197.
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1. Komplementowanie. Oznacza ono wzmacnianie zasobów
klienta poprzez mówienie o jego mocnych stronach w zakresie:
wiedzy, umiejętności, konkretnych zachowań, sposobów radzenia
sobie z problemami czy wreszcie wyznawanych wartości i norm.
Zasobów do komplementowania można poszukiwać w rodzinie,
umiejętnościach uzależnionego, w jego zainteresowaniach,
systemie wartości, planach i marzeniach czy wreszcie w
konkretnych działaniach. Jego celem jest wzmocnienie i
rozszerzenie współpracy z klientem, podniesienie samooceny
jednostki oraz wiary we własne siły. W literaturze przedmiotu
wskazuje się na dwa rodzaje komplementów tj. bezpośrednie czyli
wypowiedzi, które wprost wyrażają zasoby klienta docenione
przez pracownika socjalnego oraz pośrednie, zwykle wyrażane w
postaci pytań, na które potencjalna odpowiedź obejmuje coś
dobrego o kliencie26.
2. Reframing
czyli
przeformułowywanie
problemów
wydobywając pozytywne ich aspekty, które dotyczy dostrzeżenia
w każdej sytuacji nie tylko jej negatywnych stron ale również
pozytywów. Z założenia bowiem człowiek interpretuje zdarzenia z
jego życia w taki sposób jaki zostało to wyuczone czy nabyte.
Posługiwanie się utrwalonymi pojęciami, poglądami czy
uprzedzeniami oraz brak ich aktualizacji do zmieniającej się
sytuacji powoduje pasywne i statyczne podejście do problemów, a
tym samym ciągłe pozostawanie w schematach działania
skupiających się wyłącznie na problemach. Przeformułowanie
może dotyczyć zmiany znaczenia zachowania osoby uzależnionej
lub zmiany kontekstu interpretowania jego zachowania. To samo
zachowanie może się nie sprawdzać w jednej sytuacji, ale w innej być przydatne i skuteczne27.
3. Posługiwanie się językiem klienta. Poznanie sposobu
myślenia, komunikowania się klienta i postrzegania własnego
świata pozwala na podejmowanie współpracy, w której odbiorca
26 J. Szczepkowski, Praca socjalna- podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2010, s. 67-69.
27 I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010, s.210-213.
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uruchamia większą niż dotychczas możliwość podejmowania
własnych decyzji i dokonywania wyborów w zakresie realizowanej
pracy socjalnej. Pracownik socjalny nie tyle przyjmuje język
swojego podopiecznego jako sposób komunikowania się co
wykorzystuje go do poznawania znaczeń wypowiadanych przez
niego komunikatów. Tak sytuacja ma wpływ na prezentowanie
przez specjalistę postawy otwartości i dociekliwości w
rozwiązywaniu problemów28.
4. Przyjmowanie postawy niewiedzy. Oznacza ono, że
pracownik socjalny staje się uważny i zainteresowany
poznawaniem klienta. Pomocne w tym zakresie są mu takie
umiejętności jak np. techniki aktywnego słuchania, eksploracja
perspektywy klienta czy operowanie ciszą. Natomiast
przeszkadzać mu mogą posiadana wiedza i umiejętności, które
rodzą schematyczne zachowania zgodne z postawionymi przez
pracownika socjalnego hipotezami29.
5. Skalowanie w zakresie problemów, zasobów i wiary w
sukces klientów. Pytania dotyczące skali mają na celu motywować,
zachęcać i wzmacniać proces zmiany. Są one na tyle istotne, że
klient subiektywnie odbiera i opisuje swoje problemy czy sposoby
rozwiązania a wyrażenie ich w postaci liczb staje się prostsze oraz
daje możliwość porównania swojej oceny z innymi30.
6. Pytanie o cud. Podejście skoncentrowane jest na zmianie
perspektywy mówienia o problemie i wyobrażenie sobie nowego
funkcjonowania uzależnionego behawioralnie, w sytuacji gdyby
problem w ogóle się nie pojawił. Zadaniem klienta jest określenie
po czym poznałby, że problemu z jakim przyszedł nie ma w jego
życiu. Pytanie to wymusza wizualizację sytuacji i sprzyja
optymistycznemu spojrzeniu w przyszłość31.
Dodatkowo, w trakcie stosowania omawianej metody możemy ustalić te „wyjątkowe” zachowania klienta, które wskazują, że
J. Szczepkowski, dz. cyt., s.94-95.
Tamże…, s. 62-63.
30 I. Krasiejko, Metodyka.., dz. cyt., s. 205- 209.
31 K. Wasilewska-Ostrowska, Uzależnienia behawioralne- wybrane metody pracy
asystentów rodziny, [w]: Uzależnienia behawioralne, red. M.Z. Jędrzejko, B.P. Rosik,
M. Kowalski, Pułtusk-Warszawa 2015, s.291-292.
28
29
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są takie sytuacje kiedy radzi on sobie z problemem nałogu. To z
kolei pozwala na ich powtarzanie i utrwalanie. W przypadku pracy
z hazardzistą warto skupić się na tym w jaki sposób gra - czyli jaki
jest jego potencjał i zasoby oraz ustalić w jakim innym zachowaniu
pozytywnym można go wykorzystać. Takie podejście da podstawę
do planowania zmiany w życiu uzależnionego i uruchamiania beneficjenta w obszarach poza zachowaniem nałogowym.
2.4.Mediacje socjalne
Mediacje stosowane w pracy socjalnej są sposobem rozwiązywania konfliktów, które powstają pomiędzy stronami. Nie jest to
wprawdzie rozwiązanie sporu, ale daje ono ustalenie porozumienia, na którym może pracownik socjalny budować dalsze działanie.
Metoda ta przebiega według określonych reguł i struktury.
Stosując mediację socjalną nie należy zapominać o zachowaniu następujących zasad:
• dobrowolności przystąpienia do mediacji, która oznacza, że
tylko w sytuacji zgody obu stron może dojść do skutku mediowanie;
• bezstronności dotyczącej mediatora zarówno w stosunku do
stron mediacji jak i rozstrzyganego problemu;
• neutralności mediatora wskazującej brak narzucania lub
sugerowania przez niego stronom rozwiązania konfliktu;
• poufności jej przebiegu, oznaczającej, ze informacje
uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą32.
Ponadto w trakcie mediacji zarówno mediator jak i jego
uczestnicy (strony) stosują zasady: odformalizowania (polega ona
na braku sporządzania dokumentów z mediacji), zachowania w
dobrej wierze bez manipulowania podczas jej przebiegu, szacunku
do wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego oraz elastyczności w zachowaniu. Biorąc natomiast pod uwagę same strony sporu zasady te uzupełnia się również o zasadę gotowości do
kompromisu i zawarcia ugody, samodzielności zarówno w zakresie podjętej decyzji jak i jej konsekwencji, akceptowalności osoby
mediatora i satysfakcji dla obydwu stron konfliktu33.
32
33

I. Podobas, Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa 2014, s. 80.
Tamże…, s. 80.
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Każda mediacja socjalna przebiega według określonych faz i
etapów. Wyróżnia się trzy fazy postępowania mediacyjnego. Pierwsza z nich to wszczęcie postępowania mediacyjnego obejmujące
wniosek o przeprowadzenie mediacji, podpisanie umowy o mediację
i wybór mediatora oraz nawiązanie kontaktu ze stronami sporu i
przygotowanie spotkania organizacyjnego. Druga- określana jako
sesja mediacyjna, w skład której wchodzi pierwsza wspólna sesja mediacyjna, spotkania indywidualne z każdą ze stron oraz wypracowanie propozycji ugody. Trzecia faza to zakończenie postępowania mediacyjnego obejmujące spotkanie końcowe mediatora ze stronami,
spisanie protokołu, spisanie ugody i przesłanie jej do sądu. Według
Ch. W. Moore’a34 można wyróżnić 12 etapów mediacji:
1. Nawiązanie kontaktu ze stronami. Obejmuje ono
zainicjowanie wstępnego etapu procesu oraz wyjaśnienie stronom
jego istoty. Jest to także budowanie wiarygodności mediatora,
motywowanie stron do podjęcia mediacji oraz troska o
potrzymanie kontaktu.
2. Wybór strategii mediacji. Działanie to polega na pomocy
stronom niesionej przez mediatora w ocenie różnych rozwiązań
sporu i wyborze potrzebnego im sposobu rozwiązania.
3. Zbieranie i analiza informacji. Dotyczy ono osób
uczestniczących w mediacji w zakresie dotyczących konfliktu i ma
wpływ na minimalizowanie wystąpienia w procesie informacji
niepełnych lub nieścisłych.
4. Sporządzenie szczegółowego planu mediacji, które pozwala
stronom posuwanie się w kierunku rozwiązania problemu czyli
porozumienia stron. Dodatkowo pozwala ono na określenie
nietypowych interwencji związanych ze specyfiką analizowanego
konfliktu.
5. Budowanie zaufania i współpracy, które zmierza do
przygotowania stron do podjęcia działań prowadzących do
porozumienia oraz kierowania swoimi silnymi emocjami.

Ch.W. Moore, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009, s. 78- 81.
34
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6. Rozpoczęcie sesji to otwarcie negocjacji w przyjaznej i
otwartej atmosferze. W jej trakcie ustalane są zasady i reguły
zachowania oraz podstawowe problemy do rozwiązania.
7. Zdefiniowanie spraw i ustalenie planu polegające na
określeniu przez strony, które tematy będą mediowane oraz ich
zgody na poruszenie tych kwestii podczas dyskusji. Ponadto na
tym etapie rozstrzyga się o kolejności podejmowanych spraw.
8. Odkrywanie ukrytych interesów stron, w szczególności
chodzi tu o uświadomienie stronom ich wspólnych interesów.
9. Generowanie opcji, to tworzenie różnych rozwiązań, które
czasami wykraczają poza rozwiązania proponowane przez strony.
10. Ocena możliwości rozwiązań pod względem ich
potencjału w zaspokojeniu interesów stron oraz analizy kosztów i
korzyści związanych z określonym rozwiązaniem.
11. Przetarg końcowy, oznaczający przyjęcie porozumienie
ustalonego w drodze negocjacji poprzez stopniowe zbliżanie
stanowisk, przejście do rozwiązań ostatecznych zawierających
ustalenia szczegółowe i etapowe uzgodnienie proceduralnych
środków osiągania porozumienia oraz wypracowanie zasad
akceptowane przez obie strony konfliktu.
12. Osiągnięcie formalnego porozumienia to ustalenia
pozwalające finalizować porozumienie oraz jego ocenę.
Dodatkowo określa się tutaj mechanizm wprowadzający
porozumienie w życie oraz środki kontroli jego przebiegu i zasady
gwarancji akceptowania go przez strony procesu35.
Mediacje socjalne wydają się być skuteczną metodą pracy z
klientem i jego rodziną szczególnie w sytuacji gdy problem uzależnień behawioralnych nie został jeszcze zdiagnozowany, a konflikty
identyfikowane w rodzinie wynikają ze skutków uzależnienia36.
2.5. Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR)
Konferencja Grupy Rodzinnej oznacza „działania podejmowane przez rodzinę, wspierane przez koordynatora KGR mające
doprowadzić do spotkania jak największej liczby członków rodziny
35
36

I. Podobas, dz. cyt., s. 79, 85-86.
K. Wasilewska-Ostrowska, dz. cyt.,s.293.
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w celu podjęcia próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił”37. Jest to wartościowa metoda chociażby z tego względu, że
rozszerza spektrum pomocy i jej źródeł, uwzględniając w większym stopniu niż inne metody wsparcie rodzinne, czasami pomijane w pracy socjalnej.
W czasie pracy tą metodą prowadzący nazywa wprost trudne
sprawy występujące w rodzinie i artykułuje je w obecności wszystkich członków rodziny. Taka sytuacja powoduje, że wszyscy zebrani słyszą w jednym czasie na czym polega problem. Stosując ją
należy pamiętać o przestrzeganiu jej struktury. Metoda w klasycznym ujęciu obejmuje 4 etapy:
1. Zgłoszenie rodziny do Konferencji Grupy Rodzinnej.
Osobami zgłaszającymi rodzinę mogą być terapeuci i pracownicy
socjalni ale również policjanci, nauczyciele czy pracownicy służb
medycznych. Zgłaszając rodzinę do programu muszą oni pamiętać
o zgodzie rodziny na udział w nim oraz braku możliwości jej
stosowania w sytuacji gdy: rodzina nie posiada gotowości do
zmian lub gdy zgłaszający nie jest w stanie popierać zmian
wypracowanych przez rodzinę.
2. Przygotowanie spotkania rodzinnego, które obejmuje
między innymi określenie liczby uczestników spotkania oraz jego
miejsce i termin, przedstawienie rodzinie zasad Konferencji Grupy
Rodzinnej oraz jej celu, przeszkolenie osoby zgłaszającej rodzinę
oraz przygotowanie ewentualnych specjalistów do udziału w
spotkaniu.
3. Zrealizowanie spotkania. Odbywa się ono w trzech fazach.
Pierwsza z nich to przestawienie przez osobę zgłaszającą zebranym
informacji o sytuacji rodziny oraz wskazanie na ustalenia wstępne,
które nie podlegają negocjacji w dalszym przebiegu spotkania. Na
przykład może to być konieczność podjęcia terapii uzależnień
przez uzależnionego. Drugi etap dotyczy czasu danego wyłącznie
rodzinie, która zostaje sama w pomieszczeniu i stara się
odpowiedzieć na pytania pozostawione przez koordynatora
J. Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej jako przykład pomocy dziecku i rodzinie w przezwyciężeniu trudności, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce
resocjalizacyjnej, red. M. Konopczyński, W. Ambrozik, Warszawa 2009, s. 166.
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realizacji metody tworząc plan pomocy rodzinie. Natomiast faza
trzecia dotyczy akceptacji przez osobę zgłaszającą planu pomocy
przygotowanego przez rodzinę oraz ustalenia sposobu jego
realizacji.
4. Wdrożenie planu opracowanego w jego ramach w życie
rozpoczyna się od przekazania wszystkim osobom obecnym na
spotkaniu planu pomocy rodzinie, a osoba zgłaszająca sprawdza
sposób jego realizacji. Ponadto w procesie kontroli uczestniczy też
rodzina. Zwykle jest to jedna osoba ściśle współpracująca z
pracownikiem socjalnym38.
Przedstawiona metoda może okazać się skuteczna w rozwiązaniu problemu nałogu behawioralnego na etapie ryzykownego
jego realizowania i w sytuacji gdy rodzina dostrzega negatywne
konsekwencje tego zachowania, np. matka zamiast opiekować się
dziećmi cały dzień spędza na korzystaniu z FB. Natomiast w okresie gdy pojawiają się symptomy uzależnienia behawioralnego, a
zaawansowanie nałogu wymaga natychmiastowej interwencji medycznej czy terapeutycznej metoda ta może nie zapewnić satysfakcjonujących efektów.
2.6.Dialog motywujący
Dialog motywujący jest podejściem ukierunkowanym na
zdrowie, lepsze funkcjonowanie i poprawę sytuacji jednostki. Metoda ta oparta jest na współpracy z klientem poprzez wzbudzanie i
wzmacnianie motywacji potrzebnej uzależnionemu do zmiany39.
Pozwala ona na indywidualizację pracy i współudział beneficjenta
w działaniu. Jej centralnym elementem jest model pomocy oparty
na szukaniu pozytywów i negatywów zmiany.
W ramach dialogu motywacyjnego występują kolejno cztery
procesy:
1. Angażowanie. Jest to wstępny proces stanowiący
fundament motywowania. Od niego zależy czy uzależniony będzie
Tamże…, s. 166.
S. R. Andrew, Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych, [w:] Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralne, red. J.M. Jaraczewska,
M. Adamczyk-Zientara, Warszawa 2015, s. 73-74.
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chciał współpracować z osobą mu pomagającą w zmianie
nałogowego zachowania czy też nie.
2. Ukierunkowywanie. Jest to wskazanie kierunku i celów
rozmowy motywującej, których autorami mogą być zarówno
pracownik socjalny jak i sam klient. Ten etap może być traktowany
jako punkt odniesienia do dalszej pracy i w przypadku pojawienia
się w kolejnych etapach niepewności co do priorytetów działania
proces powraca do momentu ukierunkowania aby właściwie
ustalić cel dalszych kroków.
3. Wywoływanie. Proces ten zawiera uświadomienie
klientowi własnych powodów do zmiany i jest tym bardziej
skuteczny im częściej pojawiają się w jego ustach komunikaty w
„języku zmiany”. Mówienie o zmianie swojego zachowania jest
kluczowym elementem prezentowanej metody.
4. Planowanie. Proces ten obejmuje rozwijanie zobowiązania
do zmiany oraz opracowanie konkretnego planu działania, który
może przyjąć postać ustną lub pisemną. Kluczowymi jego
elementami będą pomysły i przemyślenia klienta wraz z
informacjami i radami prowadzącego dialog, optymizm działania
oraz wzmacnianie zasobów klienta40.
Metoda składa się z dwóch etapów tj. budowania motywacji
do zmiany i wzmacniania zobowiązania do zmiany. Można ją stosować jako przygotowanie do dalszej terapii uzależnień. Daje
szybkie i długotrwałe efekty. W jej zakresie wykorzystuje się techniki odzwierciedlenia, pytań otwierających, dowartościowania i
podsumowania41. Pracownik socjalny może ją wykorzystać do budowania motywacji do zmiany, towarzyszenia w zobowiązaniu do
niej czy wreszcie jako styl komunikowania z klientem w sytuacjach
problemowych.
Z badań wynika, że jest ona szczególnie obiecująca w pracy z
klientami uzależnionymi od hazardu, z zaburzeniami hiperseksu40 J. Fudała, Motywowanie do zmiany zachowań- poradnik dla osób pomagających,
Warszawa 2015, s.63-75.
41 I. Krasiejko, Dialog motywujący w pracy socjalnej z osobą używającą alkohol ponad normę, [w:] Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy,
red. K. M. Wasilewska-Ostrowska, Warszawa 2014, s.239- 241.
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alnymi i zakupoholizmie. Była także stosowana wobec osób nałogowo używających Internetu42.
Podsumowanie
Współczesny świat przynosi nie tylko rosnącą liczbę osób
uzależnionych od substancji ale także od określonych czynności
czy przedmiotów. Nałogowe życie bowiem tworzy sposobności do
powtarzania czynności, które sprawiają przyjemność, i nad którymi
tracimy kontrolę. Chociaż w literaturze stwierdza się, że ich skutki
nie są tak groźne jak uzależnień substancyjnych43 to w przypadku
rodzin wielowymiarowego ryzyka będących beneficjentami pomocy społecznej zaczynają stanowić jeden z komponentów tematycznych organizowanej dla nich pomocy i wsparcia. Aby tego dokonać
niezbędna okazuje się ich identyfikacja, a w dalszym etapie działania społecznego przyjęcie określonych metod oddziaływania dostosowanych do tych nowych problemów. Pomoc i wsparcie rodzinie z problemem uzależnień behawioralnych staje się nieodzowna
tak jak praca z rodziną z problemem alkoholowym. Dlatego też
istotne wydaje się wyposażenie pracowników socjalnych w podstawową wiedzę z przedmiotowego zakresu umożliwiającą im skuteczne działanie pomocowe. Jest to o tyle istotne, że tradycyjne uzależnienia określa się jako choroby, które należy leczyć zaś ich formy
czynnościowe, oprócz hazardu, nie doczekały się jeszcze jednoznacznego potwierdzenia w klasyfikacjach DSM-V czy ISD- 10.
Dodatkowo dyskusja o nałogowym życiu człowieka współczesnego powoduje, ze szereg symptomów i ich szkodliwość dla zdrowia
człowieka jest bagatelizowana, a to może mieć przełożenie na
uwzględnienie bądź nie omawianych aspektów w pracy socjalnej.

J.M. Jaraczewska, M. Adamczyk Zientara, J. Banaszak, Zastosowanie dialogu
motywacyjnego w terapii uzależnień behawioralnych, [w:] Dialog motywujący. Praca z
osobami uzależnionymi behawioralne, red. J.M. Jaraczewska, M. AdamczykZientara, Warszawa 2015, s.126.
43 Nałogowe korzystanie z Internetu. Definicja, rozpoznawanie, epidemiologia,
postępowanie kliniczne, źródło:http://www.mp.pl/psychiatria/zaburzenia/uzaleznienia/show.html?id=44887
, (dostęp: 7.05.2016).
42
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Pozytywnym atutem dotychczasowego oddziaływania pracownika socjalnego i świadczonych przez niego usług jest fakt, że szereg
przedstawionych w artykule metod pracy jest znanych pracownikowi
socjalnemu z dotychczasowej praktyki. Metody te opisywane są w
literaturze jako skuteczne także w przypadku klientów z nałogami
behawioralnymi. Dodatkowo należy wskazać, że pomoc społeczna
ciągle poszukuje nowych metod oddziaływania, czerpiąc z innych
nauk praktycznych (np. z psychologii, terapii), w których człowiek
jest podmiotem pomocy. To implementowanie metod na grunt pracy
socjalnej pozwala jej rozszerzać spektrum oddziaływania także na
osoby uzależnione od czynności i ich rodziny.
Zatem od profesjonalizmu oddziaływania pracownika socjalnego i adekwatnego doboru przez niego metod pracy z beneficjentem uzależnionym behawioralnie zależeć będzie w dużym stopniu
powodzenie podjętej przez niego pomocy oraz wsparcia w radzeniu sobie z nałogiem i skutkami jakie on przynosi, zarówno samej
jednostce jak i jej rodzinie.
Streszczenie
Artykuł pod tytułem: "Metody pracy socjalnej z osobą uzależnioną
behawioralnie i jej rodziną” przedstawia problem uzależnień behawioralnych w pracy pracownika socjalnego w Polsce oraz stosowane przez
niego metody pracy z osobami uzależnionymi od czynności. Na wstępie
tekstu autorka przedstawia charakterystykę uzależnień behawioralnych i
ich symptomy. Następnie prezentuje ona poszczególne metody pracy
socjalnej z uzależnionymi i ich rodzinami. W artykule scharakteryzowano
następujące metody: kontrakt socjalny, krótka interwencja, pracę socjalną
skoncentrowaną na rozwiązaniach, mediacje socjalne, Konferencję Grupy
Rodzinnej i dialog motywujący. Opisano ich przebieg oraz zasady stosowania, jak również odniesiono się do ich skuteczności w zakresie beneficjentów uzależnionych behawioralnie.
Słowa kluczowe: praca socjalna, metoda pracy socjalnej, uzależnienia behawioralne.
Abstract:
Article entitled "Methods of social work with an addict behaviorally
and her family" presents the problem of addiction in behavioral social
workers in Poland and applied his methods of work with addicts from
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operations. At the beginning of the text the author presents the characteristics of addiction and behavioral symptoms. Then it presents the various methods of social work with addicts and their families. The article
describes the following methods: social contract, brief intervention, social
work focused on solutions, social mediation, the Conference of the Group
of Family and dialogue motivating. They described their conduct and
rules of application, as well as a reference to their effectiveness in terms of
beneficiaries addicts behaviorally.
Keywords: social work, a method of social work, behavioral addictions.
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Ewa Depa

Kryzys ojcostwa
Termin kryzys pochodzi z greckiego słowa krisie, oznaczającego moment rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przełomu, a
także doświadczenie lub próbę, możliwość doprowadzenia do rozstrzygnięcia1, natomiast w języku potocznym termin ten używany
jest najczęściej dla oznaczenia załamania się ustalonego porządku
rzeczy, nieskuteczności dotychczasowych ogół działania, czyli pojawienia się sytuacji trudnych, wywołujących u ludzi napięcie,
dezorientację, poczucie dyskomfortu2.
W ujęciu socjologicznym kryzys oznacza skumulowany stan
napięć i konfliktów społecznych. Nierozwiązanie kryzysu powoduje zastój lub regres w cyklu rozwojowym społeczeństwa. W znaczeniu medycznym termin ten określa moment zwrotny w przebiegu choroby, przełom, gwałtowną zmianę3.
Kryzys w aspekcie psychologicznym rozpatruje się w trzech
znaczeniach, a każde z nich łączy się z odrębną koncepcją teoretyczną. Wspólne natomiast jest przekonanie, iż kryzys zawsze
oznacza „taki stan psychiki i sytuacji, który ma charakter przełomowy, rozstrzygający, zwrotny, w którym rozstrzyga się stan
zdrowia człowieka, jakość jego relacji z otoczeniem, kierunek jego
dalszego rozwoju4.
Caplan wyróżnia w przebiegu kryzysu cztery fazy:
• faza pierwsza: następuje w niej konfrontacja z sytuacją, która
narusza ważne potrzeby czy wartości. Powoduje to wzrost napięcia, aktywizującego do przywrócenia stanu poprzedniej równowa-

J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1990 s. 404.
M. John-Borys, Kryzys rodziny jako doświadczenie życiowe, [w:] I. HeszenNiejodek (red.), Doświadczenie kryzysu - szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń?, Wyd.
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 12.
3 Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1992, s. 417.
4 H. Sęk, Kryzys, [w:] H. Sęk, Leksykon psychiatrii, PZWL, Warszawa 1993.
1
2
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gi. Osoba usiłuje znanymi środkami rozwiązać problem. Jeśli próby
rozwiania kryzysu okażą się nieefektywne następuje kolejna faza.
• faza druga: dochodzi do dalszego wzrostu napięcia przyczyniającego się do przeżywania bezradności, której świadomość
wtórnie potęguje napięcie lękowe, dezorganizujące działanie.
• faza trzecia: jednostka mobilizuje ostatnie swoje rezerwy i
próbuje nowych sposobów rozwiązania problemu. Dzięki temu
dochodzi do poznawczego i emocjonalnego przekształcenia sytuacji kryzysowej lub jednostka uruchamia mechanizmy obronne minimalizujące przeżywanie przykrych emocji. Można to osiągnąć
poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych, takich jak: obrona percepcyjna, kompensacja, racjonalizacja, wyparcie, pozorne
rozwiązanie problemu.
• faza czwarta: kumulacji sytuacji kryzysowej ze wzrastającą
patologizacją zachowań, które najczęściej wyrażają się symptomami nerwicy, depresji, zachowań psychopatycznych, a w krańcowych przypadkach psychozy reaktywnej.
Reakcja kryzysowa sama w sobie nie jest patologią, ale nierozwiązane kryzysy mogą do niej prowadzić. Rozwiązanie kryzysu łączy
się z uświadomieniem sobie jego źródła, z osobowością człowieka,
jego dotychczasowym doświadczeniem, a także dostępnością osób
zmotywowanych i kompetentnych w udzielaniu pomocy5.
W literaturze przedmiotowej na temat ojcostwa wyróżnić
można kilka głównych przyczyn kryzysu, jakiego obecnie doświadcza ojcostwo, są one wymieniane prawie przez wszystkich
autorów, oraz wiele przyczyn pobocznych, występujących jednorazowo lub tylko u kilku znawców tematu6.
Do najczęściej wymienianych powodów występowania opisywanego zjawiska zaliczamy rewolucję przemysłową (rozwój cywilizacji technicznej) oraz emancypację kobiet. Są one częścią
przemian cywilizacyjnych (społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych), na które pojedynczy mężczyzna
nie ma wpływu. Przemiany te w sposób zasadniczy oddziałują na
G. Caplan, Środowiskowy system oparcia a zdrowie jednostki, Nowiny Psychologiczne nr 2-3, 1984, s.92-114.
6 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 2003, s. 39.
5
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postawę mężczyzn wobec kobiet, sposób pełnienia przez nich roli
ojcowskiej, na zachowania się kobiet w życiu małżeńskim oraz na
model małżeństwa i rodziny7.
Zjawiskiem, które w najbardziej znaczący sposób wpłynęło na
rozwój ojcostwa jest rewolucja przemysłowa. Współcześnie obumiera gatunek ojców, którzy potrafią wybudować dom, polować
na zwierzynę, hodować bydło czy drób, bronić, uczyć, śpiewać i
tańczyć, a także docenić syna. W szczególny sposób dotyczy to
dominującej w naszych czasach kultury miejskiej. Urbanizacja i
industrializacja, a także nadmiernie eksploatowana opiekuńcza
funkcja państwa radykalnie zmieniły tradycyjny model rodziny, jej
strukturę i sens istnienia. Tak długo, jak żyliśmy w kulturze rolniczej, postać ojca była ważnym i dynamicznym czynnikiem w życiu
rodzinnym i wychowaniu dziecka, z uwagi na to, że praca koncentrowała się wokół domu, utrzymywał on większy kontakt z dziećmi, zwłaszcza gdy pracowały obok niego8. Dzisiaj ojciec znacznie
częściej pracuje poza domem i dzieci rzadko widzą miejsce jego
pracy. Wielokrotnie nie wiedzą nawet czym zajmuje się ojciec.
Działalność mężczyzny nagle została przeniesiona ze środowiska
rodzinnego, w którym jako głowa rodziny dominował, w miejsce
pracy zawodowej: do fabryki, biura czy na teren firmy, gdzie najczęściej pełnił rolę podwładnego. „Minęło zaledwie sto czterdzieści
lat od zapoczątkowania za Zachodzie pracy fabrycznej w pełnym
tego słowa znaczeniu, a w przeciągu tego okresu, z każdym pokoleniem słabły więzi ojca z synem, z katastrofalnymi skutkami”9.
Model ojcostwa w przeszłości był niewątpliwie związany z
nierównym traktowaniem społecznym kobiety i mężczyzny. Dominacja mężczyzny na arenie społeczno-politycznej niewątpliwie
dawała mu przewagę wobec kobiety bez żadnej zasługi z jego strony. Kobiety nie mały dostępu do oświaty, nie mogły brać czynnego
udziału w życiu publicznym, nie miały prawa wyborczego. Wykonując tę samą pracę co mężczyźni, otrzymywały zwykle mniejsze
7 A. Powojewska, Mężczyzna wobec życiowych wyzwań, Kwartalnik Naukowy
Fides et Ratio nr 1 (13) 2013, s.78.
8 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa, 1980, s. 85.
9 Augustyn, Ojcostwo…, s. 29.
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wynagrodzenie. Te same reguły obowiązywały w sferze moralnej.
Małżeńska niewierność mężczyzny spotykała się ze społeczną tolerancją, a podobne zachowanie kobiety było przyczyną skandalu i
całkowicie ją dyskredytowało. Kobieta akceptując ten rozkład sił
mogła się w nim realizować poprzez organizowanie ogniska domowego i wychowywanie dzieci. Przystawała na ten układ z uwagi na to, iż powstawał przez wieki na mocy umowy społecznej. Na
gruncie takich realiów bycie głową rodziny dla mężczyzny było
stosunkowo łatwe. Spełniał on role społeczne dokładnie określane
przez zwyczaje, tradycje, prawo oraz religię. Przewrót cywilizacyjny, dowartościowując kobiety w życiu społecznym i politycznym,
całkowicie zmienił obecny układ pomiędzy mężczyzną i kobietą.
Studia kobiet, ich praca zawodowa, spełnianie odpowiedzialnych
funkcji stały się z czasem oczywistością. Wiele z nich zaczęło rywalizować z mężczyznami. Na pierwszeństwo w życiu społecznym
czy też w pracy zawodowej mężczyzna musi sobie dziś zasłużyć i
udowodnić, że jest bardziej kompetentny od kobiety. W ten sposób
pojawia się nowy typ kobiety zagrażający granicom wyznaczonym
pomiędzy płciami. Większość mężczyzn wrogo reaguje na ruch
emancypacji kobiet, czując się zagrożonymi w swojej tożsamości10.
Kolejne wymienione i pokrótce scharakteryzowane czynniki,
które wpłynęły na wystąpienie kryzysu ojcostwa, zostały zaobserwowane i opisane, przez jednego lub kilku autorów i będą to: przeciwstawianie sobie płci, kultura mieć, kult sukcesu i rywalizacja,
podejrzliwość międzypokoleniowa, lęk przed małżeństwem i ojcostwem, społeczna akceptacja rozwodów, wpływ systemu totalitarnego, przyczyny religijne.
Obserwujemy trend do przeciwstawiania sobie płci, która
zrodziła się w ruchu emancypacyjnym. Tendencja ta związana jest
z dążeniem naszej cywilizacji do absolutyzacji wolności, która
wpada w pułapkę zbytniego indywidualizmu i rywalizacji. Płeć
staje się nie tylko źródłem dynamizmu we wzajemnych odniesieniach, miejscem aspiracji do wzajemnej miłości i jedności, ale
przede wszystkim powodem rywalizacji i wzajemnego zagrożenia.
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa1987, s. 10.
10
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Mężczyźni boją się coraz częściej kobiet i odwrotnie. Ten właśnie
lęk nierzadko staje się źródłem wzajemnych niepowodzeń, konfliktów i agresji. Dokonuje się współcześnie swoiste rozdarcie zgodności płci, co w sposób nieuchronny prowadzi do rozdarcia małżeństwa i rodziny11.
Sukces zawodowy i rywalizacja z nim związana całkowicie
pochłania życie i działalność wielu młodych mężczyzn. Dążenie do
sukcesu jest dziś często naznaczone nerwową rywalizacją. Współzawodnictwo zawiera elementy agresji i wrogości, zwycięstwo jednego oznacza bowiem porażkę drugiego człowieka. Tendencję te
obserwujemy na wielu polach: w polityce, sporcie, biznesie, kulturze, nauce, działalności gospodarczej, finansowej czy w środkach
społecznego przekazu. Media promują głównie jednostki, które
wygrywają w zaciekłej rywalizacji i zajmują pierwsze miejsce. Kult
sukcesu spowodował degradację słabego mężczyzny. Jeżeli nie jest
on w stanie podołać rywalizacji i wygrać z silniejszą od siebie konkurencją, zostaje prawie automatycznie wyeliminowany z gry i odsunięty na margines życia. W wyniku pogoni za sukcesem więzi
emocjonalne w życiu mężczyzny, męża i ojca, schodzą na dalszy
plan. Więzi uczuciowe zostają podporządkowane sukcesowi. Dla
niejednego mężczyzny ceną jego sukcesu jest zaniedbanie relacji z
żoną i dziećmi. Z kolei brak sukcesu w pracy sprawia, że niejeden
współczesny ojciec przychodzi do domu w drażliwym nastroju
mającym swe źródło w bezsilności i bezradności, zastarzałym
wstydzie i odrętwieniu typowym dla osób nienawidzących swojej
pracy. Ojcowie, nie mogąc pogodzić się z rożnymi porażkami na
polu zawodowym, przenoszą je w sposób zupełnie nieświadomy
na swoje dzieci, zadręczając je żądaniem sukcesów szkolnych. Mierzą niejednokrotnie swoje rodzicielstwo sukcesami szkolnymi i pozaszkolnymi własnych dzieci. Nieświadomi swoich kompleksów
na tle sukcesu mogą poniżać synów, stawiając im za wzór innych
chłopców, którzy – w ich opinii- są silniejsi, zdolniejsi, grzeczniejsi,
bardziej inteligentni. Synowie wzrastają wówczas w kompleksie
niższości, z którego usiłują się leczyć, tak jak ich ojcowie, do osią-

11
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Augustyn,, Ojcostwo…, s. 19-49.

gnięcia wielkiego życiowego sukcesu poprzez rywalizację z innymi. Tak zamyka się błędne koło12.
Konsekwencją wcześniej opisywanych zjawisk jest podejrzliwość międzypokoleniowa. Gdy syn ma słaby kontakt z ojcem i nie
widzi na co dzień jego twórczej pracy, a jedynie obserwuje frustrację i
niezadowolenie z siebie, wówczas łatwo rodzi się w nim podejrzliwość13. Przyczyn konfliktu ojca z synem możemy się właśnie dopatrywać w duchu rywalizacji oraz podejrzliwości młodszych mężczyzn
wobec starszych. Tymczasem wiara ojca w syna jest fundamentem
prawdziwego ojcostwa. Ojciec jednak może zaufać synowi jedynie
wówczas, kiedy – choćby w małym stopniu – zaufa sobie.
Gdy młody mężczyzna wychodzi z rodziny rozbitej lub pełnej
wewnętrznych napięć i konfliktów, jego ojcostwo od samego początku zostaje w jakiś sposób zranione. Odczuwa lęk przed wzięciem odpowiedzialności za rodzinę i dzieci. Obawiając się zranienia
innych i doświadczenia samemu poważnych zranień, nie angażuje
się głębiej w relacje, szczególnie w relacje z kobietą. Z jego perspektywy małżeństwo zamyka drzwi, ogranicza przestrzeń życiową.
Ta, na której pozostaje zmusza go do bezustannego ujawniania siebie – a zatem do ciągłego zaglądania w głąb siebie, sondowania
własnego przeżywania. Kiedy drzwi są otwarte, nie ma żadnego
problemu: zawsze można uciec. Można uniknąć niechcianych konfrontacji, czy to z sobą, czy to z kimś innym, po prostu odchodząc.
W związku z powyższym niektórzy mężczyźni przedłużają kawalerską samotność w nieskończoność, inni zaś, tworząc z kobietą
nieformalny związek i współżyjąc z nią, nie chcą zdecydować się
na zawarcie związku małżeńskiego i powołanie do życia dzieci. W
Polsce coraz częściej zdarzają się przypadki kohabitacji. Od końca
lat sześćdziesiątych coraz częściej kwestionowano instytucję małżeństwa i rodziny. Ślub stał się w niektórych środowiskach niepopularny. Jeszcze bardziej osłabiło to pozycję ojca. Prawa ojca do
dziecka w związku nieformalnym są minimalne - wyłączne prawo
12 A. Grabarz, M. Lipska-Obuchowska, Rozumienie ojcostwa dawniej a dziś [w:]
K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Rodzona diagnoza profilaktyka i
wsparcie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 80.
13 R. Blay, Żelazny, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 1993, s. 112-113.
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do opieki posiada matka. Tymczasowość jedynie wspólnie mieszkającego mężczyzny i kobiety, negatywnie wpływa również na
dziecko. Uwidacznia się to przede wszystkim w poczuciu braku
bezpieczeństwa, niepewności, osobistym jego zagubieniu14.
Rozwód, a także powtórny związek małżeński osoby rozwiedzionej był w przeszłości uważany za skandal. Dziś natomiast jest
to częste zjawisko. Zmiany w podejściu do życia małżeńskiego i
rodzinnego w ostatnich dziesięcioleciach zostały usankcjonowane
prawnie. Państwo zrezygnowało w znacznej mierze ze społecznych
i prawnych zabezpieczeń jedności i trwałości małżeństwa i rodziny.
O trwałości rodziny decydują dziś głównie wartości uznawane
przez samych małżonków: wzajemna fascynacja emocjonalnoerotyczna, wspólna wizja życia, wspólne upodobania, wzajemny
dialog, osobista satysfakcja. W wielu krajach europy liczba rozwodów przeprowadzonych sądownie sięga nieraz ponad 50% zawieranych corocznie małżeństw w skrajnych przypadkach liczba rozwodzących się małżeństw w danym roku przewyższała nawet liczbę małżeństw zawartych15. I choć separacja i rozwód uderzają zarówno w macierzyństwo i ojcostwo, to jednak ojcostwo zostaje zranione głębiej. Po rozejściu się rodziców dzieci zostają przeważnie z
matką. Do wyjątków należy przyznanie przez sąd opieki nad potomstwem ojcu16. Zaskakująco niska jest wiedza rodziców na temat
skutków rozpadu rodziny. Z Badań D. Graniewskiej wynika, że aż
53% rozwiedzionych rodziców sądzi, iż ich dziecko nie odczuwa
odmienności swojej sytuacji spowodowanej rozwodem. Ich zdaniem zjawisko to nie ma większego wpływu na kształtowanie się
osobowości dziecka17.

L. Schon, Synowie i ojcowie tęsknota za nieobecnym ojcem. Podejście psychoanalityczne, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 30-31.
15 S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2000, s. 345
16 P. Kubicki, Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, [w] M. Sikorska (red),
Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, WUW, Warszawa 2009, s. 88-92,
17 D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, samotni
ojcowie – o rodzinach niepełnych w Polsce, Warszawa 1986, s. 80.
14
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Z pewnością ważny wpływ na kształtowanie się tożsamości
mężczyzny, a także i ojcostwa, miał w Polsce totalitarny system
komunistyczny. Mimo, że pamięć o nim stopniowo się zaciera, to
mimo wszystko skutki psychiczne i moralne, jakie po sobie zostawił, będą jeszcze długo odczuwalne. Komunizm zbudowany był na
krwawej rewolucji – na twardych, agresywnych zachowaniach.
Niszczył bezwzględnie wielką autentyczną inicjatywę polityczną i
społeczną mężczyzny. Od każdego obywatela, a szczególnie mężczyzny, domagał się bezwzględnego posłuszeństwa i utrzymywał
go w nieustannym poczuciu zagrożenia. Niejednokrotnie też łamał
sumienia, zmuszając do wypierania się własnych poglądów politycznych, społecznych i religijnych. Każda działalność na arenie
społecznej wiązała się z poniesieniem kosztów kompromisu z własnym sumieniem. Nierzadko już kariera szkolna ucznia, a tym bardziej akademicka studenta, zależała od światopoglądowej uległości, a nie od pracy osobistej czy wykazywanych zdolności. Dla
mężczyzny praca jest szczególnie ważnym obszarem sprawdzania
się, potwierdzania swojej wartości. W komunizmie praca stawała
się antypracą, eksploatacją ludzkich sił. Wielu mężczyzn wyszło z
komunizmu ze złamanym kręgosłupem psychicznym i moralnym,
czego skutkiem często był alkoholizm, bierność i apatia, rozżalenie
lub też agresywne nastawienie do otoczenia. Z tego złamania moralnego wypływają głębokie zranienia dla dzieci takiego ojca. Sfrustrowany mężczyzna nie może być ani dobrym mężem ani też ojcem. Żyje ze świadomością swojej niepełnosprawności i trudno mu
wychować synów, jeżeli wie, że nie umiał obronić wartości, w które
wierzył. Co bardzo istotne, system totalitarny usiłował bezpośrednio wpłynąć na kształtowanie młodego pokolenia poprzez odrywanie dzieci od ich rodziców. Organizacje dziecięce i młodzieżowe
miały za zadanie uczyć młodych „nowego” totalitarnego sposobu
odczytywania całej rzeczywistości, sposobu niezgodnego z przekazywaną przez rodziców schedą.
Jedną z głębiej działających przyczyn kryzysu jest globalne
zakwestionowanie doświadczenia religijnego i duchowego Boga,
odrzucenie wiary oraz odrzucenie ludzkiej miłości uderza w człowieka, w tworzone przez niego więzi małżeńskie, rodzinne, ojcowskie i macierzyńskie. „Odrzucenie Boga jako Ojca ma wpływ na
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pojmowanie i realizację miłości rodzicielskiej, sprawia, że wszystkie zasady czy wartości stają się relatywne. Człowiek nie ma możliwości tworzenia nowych, dobrych praw i zasad dla miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, może tylko przyjmować i wprowadzać w
życie te, które stworzył Bóg”18.
Swoimi korzeniami sięga ono czasów oświecenia, które zniszczyło wiarę, a przez to usunęło podstawę naszego bezpieczeństwa
moralnego, które podważone zostało przez racjonalizm sceptyczny.
Wynosząc człowieka do godności potencjalnie wszechmogącego
stwórcy, zdegradowało go w rzeczywistości do poziomu zwierzęcego (odróżnienie dobra i zła zastąpiły kategorie utylitarne). Fundamentalne więzi zostały wyszydzone. Dziewiętnastowiecznym
„produktem” Oświecenia jest tzw. teologiczna śmierć boga. Jeżeli
umarł bóg-ojciec, przestało istnieć źródło miłości i życia. Człowiek
umarł wraz z bogiem, gdyż stracił swoją duszę19.
Do głównych zadań ojca w rodzinie tradycyjnej należało zapewnienie jej bytu materialnego. Ojciec często swe działania wychowawcze ograniczał do wymierzenia dziecku kary, gdy matka
nie mogła sobie już z nim dać rady. Temu modelowi ojca przypisuje się despotyzm i okrucieństwo, chłód uczuciowy i brak zainteresowania dziećmi często ograniczające się do ich spłodzenia20.
W rodzinie tradycyjnej prowadzenie domu, żywienie rodziny
i wychowanie dzieci pozostawało wtedy w gestii matki. Praca zawodowa kobiet była postrzegana jako konieczność życiowa, gdy
zarobki męża nie zapewniały rodzinie dostatecznego zabezpieczenia. W drugiej połowie minionego stulecia praca zawodowa kobiet
stała się jednak zjawiskiem powszechnym. Z biegiem lat wyszło na
jaw, że w większości przypadków kobiety traktowały pracę jako
odskocznię od nużących i periodycznych zajęć domowych, często
także jako formę samorealizacji21.

A. Powojewska, Mężczyzna wobec …, s.79-80.
Augustyn, Ojcostwo…, s. 19-49.
20 A. Więcławska, Problemy współczesnego ojcostwa [w:] M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, Wyd. Elbląskiej Uczelni HumanistycznoEkonomicznej, Elbląg 2009, s. 302.
21 Tamże, s. 302.
18
19
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Osoba ojca z przeszłości, mająca ogromny wpływ na dzieci i
całą rodzinę, wypływała z sytuacji kulturowej i ekonomicznej. Bezdyskusyjne pierwszeństwo mężczyzny w życiu społecznym sprawiło, że mógł on odgrywać rolę głowy rodziny także wtedy, gdy
był osobą słabą psychicznie, a zadaniem żony było wspieranie go.
Zmiana warunków społecznych, ekonomicznych, kulturowych i
religijnych sprawiła, że mężczyzna utracił przywileje społeczne w
stosunku do kobiety. Wielu mężczyzn poczuło się dzięki temu bardziej wolnymi i bardziej samodzielnymi, nie zawdzięczając już
swoich osiągnięć układom i przywilejom, ale własnemu wysiłkowi
i solidnej, twórczej pracy. Ojcostwo także na tym zyskało, gdyż zostało uwolnione od rygoryzmu i sztywności. Stało się bardziej
partnerskie, serdeczne oraz ciepłe. Ojcowie dziś coraz rzadziej odwołują się do lęku przed karą. Partnerstwo, równość, spontaniczność i wolność w relacjach społecznych to elementy, które są trwałą
zdobyczą naszych czasów i muszą być uwzględnione w relacjach
męża i żony oraz ojca i dzieci22.
Osłabienie pozycji mężczyzny względem kobiety w życiu
społecznym odsłoniło psychiczną słabość wielu mężczyzn: niepewność siebie, niezaradność, niesamodzielność i niedojrzałość
emocjonalną. Okazało się, że wielu z nich jest przewrażliwionych
na punkcie swojej męskości, potrzebuje nieustannego potwierdzenia się przez działanie i cierpi na kompleks niższości, za którym na
ogół kryją się nadmierne ambicje23. Formułuje się nawet tezę o niechęci do rzeczywistego dojrzewania osobowego mężczyzny. W
miarę upływu lat coraz bardziej widoczna staje się rozbieżność
pomiędzy jego wiekiem a dojrzałością emocjonalną i duchową.
Niedojrzałość ta wyraża się poprzez tendencję do bawienia się życiem, niechęć do budowania trwałych związków uczuciowych,
przerzucanie ciężaru życia na najbliższe otoczenie, brak odpowiedzialności za własne zachowania. Olbrzymia część mężczyzn już
dorosłych przejmuje postawy i zachowania dojrzewających chłop22 J. Augustyn, Wychowanie do ojcostwa, [w:] D. Kornas-Biela (red), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 240-241.
23 Augustyn, Ojcostwo…, s. 52.
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ców24. Mężczyźni, którzy nigdy nie dorastają pod względem psychicznym, a przede wszystkim emocjonalnym bywają sympatyczni, przystojni, młodzieżowo ubrani, ale nigdy nie podejmą odpowiedzialności za życie swoje i innych25.
Ucieczka od domowych obowiązków i odpowiedzialności za
rodzinę bardzo często przejawia się w nadmiernym zaangażowaniu się ojca w pracę zawodową, robienie kariery i zdobywanie pieniędzy. Mąż, a równocześnie ojciec utożsamia się przeważnie, bardziej ze swoją praca, niż z rodziną, szukając potwierdzenia swojej
męskości. Więzi z dziećmi stają się coraz słabsze ze względu na to,
że zasadniczy nurt jego życia biegnie niejako obok domu. Obserwujemy więc przeobrażanie się nadmiernie autorytatywnej postawy ojców w drugą skrajność - ojca nie stawiającego żadnych wymagań, zapominającego o swojej odpowiedzialności w kształtowaniu takiego charakteru dziecka, aby mogło ono sprostać trudnym
sytuacjom i wymaganiom dzisiejszych czasów. Odnosząc się do
społecznych konsekwencji kryzysu tożsamości ojca, określa się niekiedy współczesne społeczeństwo mianem vaterlose Gesellschaft społeczeństwem pozbawionym ojca26. Dojrzewa obecnie pokolenie
dorosłych, z których stosunkowo duża część nie ma doświadczenia
w zakresie – co to znaczy mieć ojca lub być ojcem. Co siódma rodzina jest niepełna i dzieci wychowuje w niej tylko matka, co oznacza, że kilkanaście procent dzieci wychowuje się bez ojca27. Brak
ojca może być spowodowany śmiercią lub jego dobrowolną decyzją, jak również decyzją matki. Pod względem formalnym sytuacje
te są identyczne, skutkiem jest brak członka w strukturze rodziny.
Pod względem psychologicznym są one jednak odmienne.

Tamże, s. 56.
M. Braun-Gałkowska, Być ojcem, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa,
Lublin 2001, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.
203-204.
26 D. Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, s. 171-175.
27 Bauman-Gałkowska, Być ojcem…, s. 201.
24
25
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W wypadku śmierci ojca, dziecko przeżywa żal po stracie kogoś, kto je kochał i kto z przyczyn od siebie niezależnych musiał je
opuścić.
Natomiast gdy rodzice są po rozwodzie lub ojciec nie przyznał się do dziecka, dziecko ma żal do ojca, złości się, przeżywa
niepokój oraz ma poczucie winy. Usiłuje zapomnieć o ojcu, a jeśli
mu się to nie udaje, czuje rozżalenie, pretensje, uraz i krzywdę. Ojciec żyje, dziecko więc może udręczać się, że jest sposób, by do rodziny powrócił, ale nie wie jak to zrobić. Czuje się zagubione bezradne i bezsilne. Bliscy chcą utwierdzić je w przekonaniu, że „tak
jest lepiej”, „że do tego trzeba się tylko przyzwyczaić”. Matka zazwyczaj nie solidaryzuje się z nim w opłakiwaniu straty, więc jego
samotność narasta. Najbliższe otoczenie robi wszystko, by zatrzeć
w dziecku obraz ojca lub by był on na tyle negatywny, aby nie miało ochoty widywać się z tatą. W dziecku zaczynają narastać uczucia
lęku przed ojcem, niechęci, wrogości, a nawet agresji do niego, poczucie wstydu z powodu „takiego ojca”. Niszcząc wizerunek ojca,
szacunek do niego i jego wartość w oczach dziecka, niszczy się tym
samym obraz jego własnej osoby, którego ojciec jest integralną częścią, oraz poczucie własnej wartości i szacunek do siebie. Bez
względu na to, czy zostaną zastosowane mechanizmy obronne, czy
też nie, to ojca cechy dziecko będzie zawsze w sobie znajdować.
Trudno przecież swoje życie i swój rozwój budować na zaprzeczaniu temu, kim się jest (dzieckiem swego ojca), skąd się jest (z rodziny ojca) i do kogo się należy28. Ponadto udział dziecka w konfliktach rodziców i nieobecność ojca (mężczyzny) w rodzinie niosą za
sobą skutki w postaci: demoralizacji dzieci, przestępczości, zaburzeń w osobowości, problemów w nauce, kłopotów w kontaktach z
rówieśnikami itp29.
Oprócz nieobecności fizycznej, występuje także nieobecność
psychiczna. Trudno określić jak często występuje, gdyż brak odpowiednich badań na ten temat. Maria Braun-Gałkowska uważa,
Kornas-Biela, Współczesny kryzys …, s. 171-175.
J. Meissner-Łozińska, Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży, [w]
B. Szluz (red), Przemoc. Konspekty społeczno-kulturowe. TI Społeczne i psychiczne
aspekty zjawiska, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s 138.
28

29
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że jest ona jeszcze częstsza niż nieobecność fizyczna. Są tacy ojcowie, którzy trwają w rodzinie, ale psychicznie są nieobecni. Pracują
na dwa etaty, z konieczności albo chęci ucieczki z domu. W takiej
sytuacji dzieci praktycznie nie mają ojca. Nieobecność psychiczna
ojca może również wynikać z błędów w interakcji między rodzicami. Bywa tak, że żona wszystko robi sama, o wszystkim decyduje, wobec tego mąż nie czuje się w domu potrzebny, przyzwyczaja
się do takiej sytuacji i dystansuje się do spraw domowych. Psychiczne skutki owej nieobecności u dzieci są zbliżone do takich, jak
w przypadku rozwodu rodziców30.
W rodzinie „normalnej”, gdzie ojciec jest w domu i żyje w
„zdrowej” relacji z matką dziecko może nie akceptować zachowania mężczyzny ale „ma ojca”, wie kim on jest, co chciałby w nim
zmienić. Buduje siebie oraz ideał mężczyzny i ojca, przez potwierdzenie lub zaprzeczenie jego cech. Zarówno syn jak i córka potrzebują więc tej obecności na co dzień, by mogli rozwijać swoją płciowość, przygotowywać się do macierzyństwa i ojcostwa, wybrać
małżonka i współrodzica swoich dzieci. Młody mężczyzna poprzez
identyfikację z ojcem musi odseparować się psychicznie od matki i
nauczyć się od niego, co to znaczy być silnym i odpowiedzialnym
mężczyzną, dobrym ojcem, jak okazywać szacunek kobietom i jak
wchodzić w relacje z nimi. Gdy ojciec jest nieobecny, często zdarza
się, że młody człowiek szuka wzoru męskiej realizacji „na ulicy”, w
grupie rówieśniczej, w mediach czy też w pornografii. Obserwuje
on tam często negatywne wzorce męskości, które przekonują go, że
tym, co czyni go prawdziwym mężczyzną, jest częsta aktywność
seksualna, przemoc fizyczna lub słowna, wulgaryzmy i używki31.
Dziewczęta również potrzebują ojca, aby wzrastać w przekonaniu, iż są kochane przez pierwszego w ich życiu ukochanego
mężczyznę i są warte kochania przez innych. Dzięki temu nabywa
rozeznania jak mężczyźni powinni ją kochać i szanować, jak powinno się to wyrażać w codziennym traktowaniu i jak ona powinna się do nich odnosić. Ojciec nieobecny, jak i chłodny, groźny,
obojętny czy wycofujący się z życia, swoim zachowaniem sprzyja
30
31
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Bauman-Gałkowska, Być ojcem…, s. 202.
Meissner- Łozińska, Ojciec w rodzinie …, s. 143.

silnemu poszukiwaniu przez dorastającą córkę mężczyzny w kontakcie, z którym będzie ona w stanie zaspokoić potrzeby zaniedbane przez ojca. Dziewczęta wychowywane w takich warunkach są
szczególnie wrażliwe na przejawy zainteresowania, życzliwości, i
czułości ze strony swoich kolegów, a zwłaszcza dorosłych już mężczyzn. Naraża je to na wchodzenie w związki zależnościowe, w
których są wykorzystywane. Wynika z tego, że nieobecność ojca
ma zwłaszcza wpływ na stosunek dziewczyny do swojej płciowości, powoduje zagubianie w kształtowaniu kobiecej tożsamości i tak
głęboki głód uczuć, że w jego wyniku staje się ona ofiarą wczesnej
inicjacji seksualnej, promiskuityzmu, przedwczesnego rodzicielstwa (pragnie mieć kogoś, kto będzie wyłącznie dla niej)32.
Kryzys ojcostwa, niedojrzałość do podejmowania tej roli, nie
jest sprawą indywidualną, ale zaburza proces wychowywania do
dorosłości przyszłych pokoleń. W wychowaniu dziecka ważna jest
psychiczna i fizyczna obecność zarówno matki jak i ojca; każde z
nich w sposób charakterystyczny dla swojej płci wpływa na dziecko, ucząc ról społecznych, tworzenia i realizowania relacji, podtrzymywania więzi i wzajemnej miłości (Kornas–Biela, 2001).
Streszczenie
Ojcostwo przeżywa dziś głęboki kryzys. Demokratyczny ustrój w
Polsce znacząco wpłynął na rolę ojca w rodzinie. Przeciwieństwem ojcatyrana stał się ojciec „partner żony”, współpracujący z nią na zasadzie demokratycznego podziału obowiązków i przywilejów. Nowe oczekiwania
związane z jego poszerzoną o macierzyńskie zadania rolą ojcowską rodzą
niepokój, zagubienie a nawet złość związane z poczuciem braku odpowiednich kompetencji. Nieobecny jako głowa rodziny i autorytet – ojciec
oraz silna i dominująca matka tworzą sytuację sprzyjającą wychowaniu
słabych i uległych mężczyzn, oraz silnych kobiet, które to zjawisko w następnych pokoleniach może jedynie wzrastać. Partnerstwo w małżeństwie
musi być więc prawidłowo zrozumiane, by nie stwarzać niebezpieczeństw
w funkcjonowaniu rodziny, przejawiających się traktowaniem ojca jako
niepotrzebnego domownika. Kryzys ojcostwa polega więc nie tylko na
częstym braku ojca w rozwoju dziecka, ale również na nie docenianiu go.
Słowa kluczowe: ojciec, ojcostwo, kryzys ojcostwa, rodzina
32

Tamże, s. 143.

807

Summary
Fatherhood is experiencing a deep crisis today. Democratic system in
Poland significantly influenced the role of the father in the family. The opposite of the father-tyrant became the "wife's partner", working with her on
the principle of the democratic distribution of responsibilities and privileges. New expectations for his expanded role are leading to anxiety, confusion, anger and feelings of lack of adequate competence. Absent as head of
the family and the authority - father, and strong, domineering mother
create a favorable situation of raising weak and submissive men and strong
women. Phenomenon in the next generation can only increase. The partnership in marriage should be properly understood, father should not be
shown as unnecessary family member. The crisis of fatherhood isn't only
definied as abscence of father, but also of not appreciating him.
Keywords: father, fatherhood, the crisis of fatherhood, family
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Patrycja Kaszubska

Wychowanie dziecka w rodzinie w myśli Janusza Korczaka
W życiorysach dziecinne lata są górami,
w których rzeka życia bierze swój początek,
rozpęd i kierunek...
/J. Korczak/

Wprowadzenie
Rodzina jest podstawowym i jednocześnie pierwotnym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym i socjalizacyjnym dziecka, począwszy
od jego urodzenia, i uczestniczącym w większym bądź mniejszym stopniu
w poszczególnych jego fazach rozwojowych1. To rodzina jako pierwsza
wpływa i bezpośrednio oddziałuje na dziecko, stwarza warunki do
zaspakajania jego potrzeb psychicznych i społecznych, a także
wprowadza dziecko w świat wartości i norm społecznych. W środowisku rodzinnym dziecko po raz pierwszy uczy się odróżniać
dobro od zła i sprawiedliwość od krzywdy; w niej dowiaduje się
także, co jest godne pochwały, a co zganienia, co pozytywne, a co
szkodliwe. W rodzinie dziecko podlega procesowi wychowania,
gromadzi pierwsze doświadczenia życia społecznego, które w
znacznym stopniu wpływają na jego dalsze plany życiowe. Wielu
informacji o wychowywaniu dzieci w rodzinie dostarczają nam
myśli i doświadczenia życiowe Janusza Korczaka – lekarza, pedagoga i pisarza. Przyjrzyjmy się im w tym miejscu nieco bliżej.
1. Doświadczenia życiowe Korczaka
Janusz Korczak przyszedł na świat w zamożnej, żydowskiej
rodzinie. Mimo, że mieszkał z rodziną, wychowywany był przez
nianię i służbę. Brakowało mu ciepła i opieki ze strony rodziców.
Te doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na jego późniejsze poglądy dotyczące wychowania dziecka w rodzinie. Mając zaledwie
H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, wyd.
PTHP, Warszawa 1999, s. 5.
1
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pięć lat, mały Janusz Korczak zwierzył się babci ze swojego planu
zmiany świata; wyznał, że chce sprawić, by nie było dzieci głodnych i źle ubranych. Były to jego wczesne marzenia o przyszłości.
Już wtedy świadczyły one o jego wrażliwej naturze i dobroci2.
W wieku ośmiu lat Korczak po raz pierwszy spotkał się z
przemocą stosowaną w szkole (rózgi). Tak bardzo przeżywał każdą
egzekucję, że rodzice musieli go zabrać z placówki i nauczać w
domu aż do pierwszej klasy gimnazjum. Obserwacja środowiska
szkolnego, doświadczanie niesprawiedliwości oraz okrucieństwa
spowodowały, że Korczak postanowił poświęcić swoje życie zmienianiu świata na lepsze. Uważał bowiem, że należy dać sprawiedliwe prawa zarówno dzieciom, jak i dorosłym3.
Dalsze życie Korczaka przynosiło kolejne, niekoniecznie miłe,
doświadczenia. Gdy miał kilkanaście lat, zmarł mu ojciec. Po
śmierci ojca Korczak wziął na siebie obowiązek utrzymania całej
rodziny i zaczął udzielać korepetycji4. Praca korepetytora umożliwiała mu natomiast poznawanie problemów przeciętnych rodzin, a
także zdobywanie doświadczenia pedagogicznego. Wiele lat później zmarła jego matka. Janusz Korczak bardzo mocno przeżył ten
fakt. Wspominał: Były lata, kiedy sublimat i pastylki morfiny miałem
schowane w rogu głębokim szuflady. Brałem je tylko wtedy, gdy szedłem
na grób matki, na cmentarz5.
Śmierć obojga rodziców skłoniła Korczaka do głębokiej refleksji nad sobą, swoim dotychczasowym życiem. Nie załamał się jednak i postanowił kontynuować działalność na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia, w tym dzieci, które jego zdaniem najbardziej potrzebują pomocy. Pisał: Dziecko jest pergaminem, szczelnie zapisanym

I. Newerly, O Januszu Korczaku, [w:] Janusz Korczak: życie i dzieło: Materiały z
Międzynarodowej Sesji Naukowej Warszawa, 12-15 października 1978 r., wyd. WSiP,
Warszawa 1982, s. 19.
3 Tamże, s.19.
4 Tamże, s. 21.
5 Za M. Falkowska, Kalendarz życia, działalność i twórczość Janusza Korczaka,
wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1989, s. 181.
2
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drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre
potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić, i własną zapełnisz treścią6.
Na życie Korczaka nieustannie oddziaływała tradycja rodzinna. Wybrał studia lekarskie, ponieważ jego dziadek był lekarzem,
jednocześnie udział w wyborze miało jego własne przekonanie, że
najwłaściwszą formą pomagania ludziom jest właśnie posługa lekarska niosąca ukojenie cierpiącym. Połączył zawód lekarza pediatry z pasją społeczną7. W działalności lekarskiej stosował metodę
obserwacji klinicznej. Metoda ta pozwoliła mu wnikliwie obserwować zachowania dzieci. Dzięki niej mógł nie tylko dostrzegać
objawy towarzyszące chorobie dziecka, ale także zauważać szereg
zachowań informujących o bogactwie jego życia psychicznego.
Dzięki umiejętności patrzenia, porównywania, dokonywania
zmian w swych przypuszczeniach, zgromadził ogromną ilość informacji o niemowlętach oraz małych dzieciach, które wykorzystywał potem w praktyce8.
Przełomowym momentem w życiu Janusza Korczaka był rok
1912. Wtedy to Korczak zakończył pracę w szpitalu, postanowił nie
zakładać rodziny i rozpoczął pracę w Domu Sierot jako wychowawca. Warsztatem jego pracy stają się domy sierot, a metodami
prac naukowych- systematyczne badanie, obserwacja, ważenie,
mierzenie, dokumentacja stanu fizycznego oraz psychicznego
dziecka9. Zdecydował też, że resztę swojego życia poświęci dzieciom: Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie10, (...) jestem
J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 7.
7 Z. Domosławski, Sylwetka lekarska Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak: życie i
dzieło: Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej Warszawa, 12-15 października
1978 r.,, wyd. WSiP, Warszawa 1982, s.75.
8 H. Miska, Działalność praktyczna jako główne źródło wiedzy Janusza Korczaka o
dziecku, [w:] Janusz Korczak: życie i dzieło: Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej Warszawa, 12-15 października 1978 r., wyd. WSiP, Warszawa 1982, s. 159.
9 Z. Lejmbach, Janusz Korczak-pediatra społecznik, [w:] Janusz Korczak: życie i
dzieło: Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej Warszawa, 12-15 października
1978 r., wyd. WSiP, Warszawa 1982, s. 73.
10 Za I. Jundziłł, Janusz Korczak o wychowaniu w rodzinie, [w:] Janusz Korczak: życie i dzieło: Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej Warszawa, 12-15 października
1978 r., wyd. WSiP, Warszawa 1982, s. 195.
6
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i matką i ojcem. Wiem i wiele dzięki temu rozumiem11. Zainteresowała
go pedagogika, choć jak podkreślał, nigdy nie przestał być lekarzem pediatrą: (...) mylą się ci, którzy sądzą, że porzuciwszy szpital dla
internatu sprzeniewierzyłem się medycynie. Po ośmiu latach pracy szpitalnej zrozumiałem dość silnie, że wszystko co nie jest tak przypadkowe
jak przejechanie przez automobil lub połknięcie gwoździa, może być poznane w dziecku tylko przy paroletniej jego obserwacji klinicznej, nie z
rzadka w chorobie- katastrofie, ale codziennie w jasnych okresach jego pomyślności (...)12. Janusz Korczak wierzył, że medycyna, a przede
wszystkim pediatria jest nauką o całym człowieku, że umożliwia
poznanie i zrozumienie człowieka w każdej sytuacji życiowej. Dlatego połączył zdobytą wiedzę medyczną z wiedzą pedagogiczną.
Wszelkie kwestie, które poruszał w pismach medycznych, przeniósł do pism pedagogicznych. Przykładem są książki: „Prawidła
życia” oraz „Jak kochać dziecko”, gdzie Korczak opisuje zachowania i reakcje niemowląt oraz małych dzieci (np. śmiech).
2. Typologia terenów wychowawczych według Korczaka
Janusz Korczak w czasie swego życia, szczególnie zaś w okresie pracy jako korepetytor oraz wychowawca w Domu Sierot, poznał wiele różnych rodzin13. Zauważył też, że ich rozmaitość wynika z różnorodności tak zwanych terenów wychowawczych. Terenem wychowawczym nazwał duszę rodziny, która panuje; poszczególni członkowie nie mogą zajmować względem niej stanowiska dowolnego.
Ta dusza kierująca zmusza, nie znosi oporu14. Na tej podstawie wyodrębnił cztery tereny wychowawcze:
• Teren dogmatyczny: tradycja, autorytet, obrządek, nakaz jako prawo bezwzględne, mus jako imperatyw życiowy. Karność, ład
i rzetelność. Powaga, równowaga duchowa, pogoda płynąca z harJ. Korczak, Pamiętniki. Pisma wybrane, t. IV, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s. 391.
12 J. Korczak, Jak kochać dziecko: internat, kolonie letnie, wyd. Książka, Warszawa-Kraków, 1948, s. 247.
13 J. Bińczycka, Korczakowskie spojrzenia na rodzinę, [w:] Korczakowskie dialogi,
red. Jadwiga Bińczycka, wyd. Żak, Warszawa 1999, s. 116.
14 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 49.
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tu, poczucia trwałości, odporności, pewności siebie, słuszności zadań. Samoograniczenia, samoprzezwyciężenia, praca jako prawo,
moralność jako nałóg. Rozwaga aż do bierności, jednostronnego
przeoczenia praw i prawd, których nie przekazała tradycja, nie
uświęcił autorytet, nie utrwalił zmechanizowany szablon czynu15.
• Teren ideowy: jego działalność nie w harcie duchowego
trwania, a w pędzie, parciu, rzucie. Tu się nie pracuje, a radośnie
działa. Tworzy się, nie wyczekuje. Nie ma musi, jest ochoczość. Nie
ma dogmatów, są zagadnienia. Nie ma rozwagi, jest zapał, entuzjazm. Jego hamulec to obrzydzenie dla brudu, moralny estetyzm.
Bywa, że nienawidzi na chwilę, nigdy nie pogardza. Jego tolerancja
to nie połowiczość własnych przekonań, ale szacunek dla myśli
ludzkiej, radość, że wolna szybuje na różnych wysokościach w
różne strony, krzyżują się, zniżając i wzlatując, że napełnia sobie
przestwór. Odważny we własnym czynie, chciwie chwyta odgłosy
cudzych młotów, ciekawie wyczekuje jutra nowych podziwów i
zdumień, poznań, błądzeń, walk, wątpień, twierdzeń i przeczeń.
Jeśli teren dogmatyczny sprzyja wychowaniu dziecka biernego,
teren ideowy nadaje się pod zasiew dzieci czynnych16.
• Teren pogodnego używania: mam, ile mi potrzeba, więc
mało jako rzemieślnik czy urzędnik, więc wiele jako posiadacz obszernych włości. Chcę być, czym jestem, więc majstrem, zawiadowcą stacji, adwokatem, powieściopisarzem. Praca nie jest służbą, placówką, celem, a środkiem dla zdobycia wygód, pożądanych warunków. Pogoda, beztroska, łagodne wzruszenie, życzliwość, dobroć, tyle trzeźwości, ile potrzeba, tyle samowiedzy, ile się zdobywa bez trudu. Nie ma uporu w przechowywaniu i trwaniu, ani
uporu w poszukiwaniu i dążeniu. Dziecko oddycha pomyślnością
wewnętrzną, leniwym przyzwyczajeniem, zachowującym przeszłość, pobłażliwością dla dzisiejszych prądów, wdziękiem otaczającej je prostoty, tu może być wszystkim: samo- z książek, rozmów,

15
16
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Tamże, s. 49.
Tamże, s. 49-50.

spotkań, doświadczeń życiowych- snuje tkaninę własnego światopoglądu, własną wybiera drogę17.
• Teren pozoru i kariery: znów występuje upór, ale wypływa
on nie z wewnętrznej potrzeby, a chłodnego wyrachowania. Nie
ma tu miejsca na treści i pełnię, jest tylko przebiegła forma, zręczne
wyzyskiwanie obcych wartości, sztuczne przybranie istotnej pustki. Nie wartość, a sprytna reklama. Życie nie jako praca czy spoczynek, a węszenie i zabieganie. Nienasycona próżność, drapieżność, ferment, wyniosłość i uniżoność, zawiść, złość i złośliwość.
Tu się dzieci ani kocha, ani wychowuje, tu się tylko taksuje, traci
lub zarabia, kupuje i sprzedaje. Pokłon, uśmiech, uścisk ręki,
wszystko obliczone, rzecz jasna, małżeństwo i płodność. Zarabia
się pieniędzmi, awansem, orderem, stosunkami w „sferach”18.
Janusz Korczak był przeciwnikiem wychowania autorytarnego (nadmierne obarczanie dziecka obowiązkami, wydawanie poleceń i oczekiwanie bezwzględnego podporządkowania). Był zwolennikiem terenu wychowawczego, określanego mianem „terenu
ideowego”. Chciał, by rodzice cieszyli się z wychowywania dziecka, wspierali je we wszystkich przedsięwzięciach, uczyli samozaparcia oraz czerpania radości z podejmowanych działań na poszczególnych etapach jego rozwoju. Pragnął, by dzieci miały w sobie zapał twórczy. Ironiczne na pozór słowa Korczaka ...szczęście dla
ludzkości, że nie możemy zmusić dzieci, by ulegały wpływom wychowawczym i dydaktycznym zamachom na ich zdrowy rozum i zdrową ludzką
wolę19 powinny stać się przedmiotem głębokiej refleksji nad stosunkiem i postawą wychowawczą rodziców do dziecka.
3. Korczakowskie spojrzenie na rolę rodziców w wychowaniu dziecka
Janusz Korczak w swoich dziełach podkreślał potrzebę obecności matki i ojca w życiu małego dziecka. Obecność obojga rodziców
zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.
17 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 50.
18 Tamże, s.51.
19 Tamże, s. 33.
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Kierując główną uwagę na matkę, zaznaczał, że poprzez obcowanie z
niemowlęciem zdobywa ona ogromną o nim wiedzę. Formuje w sobie
intuicję macierzyńską serca, jasnowidzenie, na które się składają: badawcza
wolna, czujna myśl, niezaćmione uczucie20. Intuicja ta polega nie tylko na
obserwowaniu dziecka, ale także rozpoznawaniu oraz rozumieniu
wszelkich jego odruchów i reakcji. Jeśli zrazu niemowlę krzyczy, że mu
coś dolega, szybko uczy się krzyczeć, żeby nie dolegało. Pozostawione samopłacze, ale uspokaja się słysząc kroki matki; chce ssać, płacze, ale płakać przestaje, gdy widzi przygotowania do karmienia21.
Doświadczanie miłości macierzyńskiej przez dziecko jest bardzo ważne dla jego poczucia przynależności, świadomości bycia
kochanym i akceptowanym. Matka musi jednak pamiętać o tym, że
dziecko jest nie tylko jej. To dziecko wspólne, matki i ojca, dziadków i
pradziadków22. Nie może żądać zapłaty, dozgonnej wdzięczności za
to, że była przy nim, gdy było małe. Korczak zadawał matkom pytanie: Czy oddajesz dziecku, co od rodziców wzięłaś, czy tylko pożyczasz,
by odebrać, zapisując skrzętnie i obliczając procenty? Czy miłość jest zasługą, za którą żądasz zapłaty?23. Matka powinna kochać swoje dziecko zawsze, w każdej sytuacji. Miłość matki powinna być bezwarunkowa. Ponadto, matka musi być przygotowana na to, że dziecko w pewnym okresie swojego życia, będzie chciało się usamodzielnić. Powinna uszanować decyzję dziecka i wspierać je: Razem
macie przeżyć stanowczą chwilę; wspólnie wspólnym bólem cierpieć będziecie. Uderzy dzwon-hasło:- Gotowe. I jednocześnie ono powie: chcę żyć
własnym życiem, ty powiesz: żyj teraz własnym życiem24.
Zdaniem Korczaka, rodzice muszą mieć świadomość, że całe
wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentne
krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i
wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń25. By
zapewnić dziecku prawidłowy rozwój, rodzice muszą wyjść na
J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 14.
21 Tamże, s. 27.
22 Tamże, s. 6.
23 Tamże, s. 8.
24 Tamże, s. 5.
25 Tamże, s. 12.
20
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przeciw całemu współczesnemu wychowaniu. Muszą zaakceptować dziecko takim, jakim jest, zaakceptować jego cechy fizyczne,
jego usposobienie oraz umysłowe możliwości, ograniczenia i trudności. Oczywiście, akceptacja dziecka nie jest równoznaczna z miłością bezwarunkową. Korczak postawił pytanie rodzicom, jednak
sam także udzielił na nie odpowiedzi: Więc na wszystko pozwalać?
Przenigdy (...) Zabraniając, hartujemy bądź co bądź wolę, bodaj w kierunku hamowania się zrzekania tylko, rozwijamy wynalazczość w działaniu
na ciasnym terenie, umiejętność wyślizgiwania się spod kontroli, budzimy
krytycyzm. Pozwalając „na wszystko” baczmy, by dogadzając zachciankom, tym usilniej nie dławić chceń. Tam osłabiamy wolę, tu ją zatruwamy26. Akceptacja dziecka nie oznacza pobłażania mu i pozwalania
mu na wszystko. Stawiając wymagania i zakazując pewnych rzeczy, wcale nie krzywdzimy dziecka; wręcz przeciwnie: wychowujemy je na dobrych i dojrzałych ludzi. Dziecko natomiast, wobec
którego rodzice nie stawiają wymagań, nie uczy się kontrolowania
swoich reakcji i osiągania celów, które są pożądane i aprobowane
społecznie. Takie zachowanie może hamować jego rozwój i utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie.
W procesie wychowania ojciec i matka muszą zapewniać
dziecku wolność oraz swobodę rozwoju jego osobowości, a nie narzucać swój wykreowany wzór. Często jest tak, że: Zamiast patrzeć,
by poznać i wiedzieć, bierze się pierwszy z brzegu przykład „udanego
dziecka”- i stawia żądanie: oto wzór, do którego masz być podobne27. Narzucenie wzoru hamuje podejmowanie jakichkolwiek inicjatyw
przez dziecko.
Trzeba też pamiętać, że z rozumną wolnością i swobodą
związane jest prawo dziecka do marzeń i zabawy. Marzenia pogłębiają i rozszerzają obszar jego niewiedzy, pobudzają do refleksji,
kompensują trudności aktualnego życia. W marzeniach spływają
uczucia, które nie znajdują ujścia. Marzenie jest programem życia28.
Dzieci nie tylko marzą o tym, by być dumą rodziców, ale także o

26 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 37.
27 Tamże, s. 11.
28 Tamże, s. 107.
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tym, by coś w życiu osiągnąć. Najczęściej są to marzenia o przyszłym zawodzie, czy bogactwie. Dzieci w różny sposób kreują swój
wizerunek w przyszłości i należy to uszanować i dać im do tego
prawo. Ważne jest także prawo do zabawy, ponieważ zabawa jest
fundamentem nauki – pobudza kreatywność oraz wyobraźnię. W
zabawie dziecko staje się swobodne i niezależne. Zabawa jest nie tyle
żywiołem dziecka, ile jedyną dziedziną, gdzie mu zezwalamy na inicjatywę w węższym i szerszym zakresie. W zabawie dziecko czuje się do pewnego stopnia niezależnym29.
Rodzice powinni mieć nie tylko wiedzę dotyczącą tego, jak
wychowywać dziecko, ale także, jakich unikać błędów wychowawczych. Korczak zauważył, że rodzice miewają czasem trudności ze
zrozumieniem biologicznych oraz psychicznych potrzeb swoich
pociech; często zmuszają dziecko do jedzenia, spania, gdy tego nie
chce. Podkreślał, że: Zmuszanie dzieci, by spały, gdy im się spać nie
chce, jest przestępstwem. (...) Są okresy, gdy dziecko wymaga więcej snu,
są takie, gdy dziecko nie śpiąc, pragnie leżeć w łóżku, bo zmęczone, nie
śpiące30.
Zdaniem Korczaka, rodzice uniemożliwiają także zaspakajanie jednej z najważniejszych potrzeb dziecka – potrzeby samodzielności. Nawet małe dzieci wysyłają sygnały chęci bycia samodzielnym, typu: „ja otworzę drzwi”, „ja podam kubek”. Rodzice
bagatelizują te sygnały i wyręczają swoje dziecko we wszystkich
czynnościach, co zaowocuje bierną postawą i trudnością w dostosowaniu się do wymagań dorosłego życia. Korczak apelował do
rodziców: Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego
celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania31.
Jednym z poważniejszych błędów popełnianych przez rodziców jest wzbudzanie w dziecku strachu przed tym, co może w jakiś

Tamże, s. 67.
J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 56.
31 Tamże, s. 57-58.
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sposób mu zagrażać32. Chcąc ukazać znaczenie tego błędu dla psychiki małego dziecka, Korczak przytoczył własne życiowe doświadczenia. Wspominał, jak bał się wszystkich i wszystkiego, co
znajdowało się poza jego dziecinnym pokojem: Boście mi mówili, że
do obcych nie wolno się zbliżać, bo sprzedają małe dzieci dziadom i do cyrku. (...) I zdawało mi się, że poza czterema ścianami domu czatuje przyczajona jakaś siła wroga i groźna, złe tajemnicze mroki- a poza wami,
wszyscy ludzie – wrogowie, którzy pragną mnie zgubić33. Ponadto, zdaniem Korczaka niekorzystne dla rozwoju i funkcjonowania dziecka
są kłamstwa rodziców, np. że od cukierków robią się robaki, (...) a jak
się nogami buja, to się diabła kołysze34. Bez wątpienia, wzbudzanie
strachu w dziecku zaburza poczucie jego bezpieczeństwa, przyczynia się do powstawania różnego rodzajów lęków. Lęki natomiast
ograniczają aktywność dziecka, a w konsekwencji utrudniają jego
prawidłowy rozwój.
Zakończenie
Zaprezentowane poglądy Janusza Korczaka należą już do historii wychowania, ale pozostają wciąż żywe we współczesnej pedagogice. Mają wielką wartość, ponieważ pobudzającą do samodzielnych przemyśleń, obserwacji oraz analiz.
Podążając śladami myśli Janusza Korczaka, należy podkreślić,
że żadne oddziaływania zewnętrzne w okresie dzieciństwa nie
wywierają na dziecko tak silnego wpływu, jak właśnie dom rodzinny, gdyż jest on pierwszym i najważniejszym środowiskiem
wychowawczym dziecka. Rodzina zaspokaja potrzeby podstawowe, biologiczne i psychiczne dziecka, tym samym stwarza atmosferę pełną miłości, szczęścia i zrozumienia będącą warunkiem jego
prawidłowego rozwoju. Wprawdzie radosne dzieciństwo nie zapewnia powodzenia w dorosłym życiu, ale kładzie podwaliny pod
osiąganie sukcesów.
32 Za I. Jundziłł, Janusz Korczak o wychowaniu w rodzinie, [w:] Janusz Korczak: życie i dzieło: Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej Warszawa, 12-15 października
1978 r., wyd. WSiP, Warszawa 1982, s. 195.
33 J. Korczak, Dziecko salonu, wyd. Literackie, Kraków 1980, s. 27.
34 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, s. 76.
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Powyższe stwierdzenia uzasadniają konieczność wzięcia pełnej odpowiedzialności przez rodziców za powołanie dziecka do
życia, a następnie rozwój jego osobowości, gdyż jak napisał J. Korczak: W życiorysach dziecinne lata są górami, w których rzeka bierze swój
początek, rozpęd i kierunek...35.
Streszczenie
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wychowanie
dziecka w rodzinie w myśli Janusza Korczaka. W części pierwszej autor
przedstawia doświadczenia życiowe Janusza Korczaka i ich wpływ na
późniejszą jego działalność medyczną, społeczną, czy pedagogiczną. W
części drugiej autor przedstawia definicję oraz typologię terenów wychowawczych według Janusza Korczaka (teren dogmatyczny, teren ideowy, teren pogodnego używania oraz teren pozoru i kariery) W ostatniej,
trzeciej części autor omawia Korczakowskie spojrzenie na rolę rodziców
w wychowaniu dziecka, kładąc szczególny nacisk na obecność matki i
ojca w życiu małego dziecka, ich wiedzę dotyczącą tego jak wychowywać
dziecko oraz jakich unikać błędów wychowawczych.
Abstract
The subject of considerations of this paper is a child upbringing
within the family according to Janusz Korczak. In the first part, the author presents Janusz Korczak’s life experience and its impact on his further medical, social or pedagogical activities. In the second part, the author shows a definition and a typology of educational spheres by Janusz
Korczak (sphere of dogma, ideological sphere, sphere of serene enjoyment of life, sphere of camouflage and career). In the final part, the author
discusses Korczak’s view on a role of parents in the child upbringing,
with particular focus on the mother and father presence in the small
child’s life, as well as their knowledge of how to raise a child and what
educational mistakes should be avoided.
Bibliografia:
1. Bińczycka J., Korczakowskie spojrzenia na rodzinę, [w:] Korczakowskie dialogi, red. Jadwiga Bińczycka, wyd. Żak, Warszawa 1999.
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Agata Kubajko

Wpływ rodziny na osiągnięcia szkolne uczniów
Wstęp
Rodzina jest pierwszym i naturalnym środowiskiem, do którego przynależność wynika z samego faktu urodzenia1. To właśnie
rodzina kształtuje osobowość wszystkich członków, w takim stopniu aby każdy mógł pełnić odpowiednią rolę. Jest podstawowym
środowiskiem w którym rozwija się dziecko, pojawia się najwcześniej i zostaje najdłużej. Rodzina powszechnie traktowana jest jako
podstawowy obszar wpływów oddziałujących na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Przede wszystkim w niej dziecko uczy się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje swoją osobowość,
nabiera przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach życia,
tu formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań2. Wpływ na formowanie się tych elementów mają więzi rodzinne, jak zauważa
Wincenty Okoń, rodziców z dziećmi łączy więź rodzicielska która
stanowi podstawę wychowania rodzinnego3. Bardzo ważne jest
ukształtowanie trwałej więzi emocjonalnej między rodzicami a
dziećmi i innymi członkami w rodzinie. Rodzice są autorytetem dla
swoich dzieci, wzorem do naśladowania. W środowisku rodzinnym dziecko uczy się podstawowych procesów poznawczych takich jak: uwaga, pamięć, myślenie. To wskazuje na bardzo dużą
rolę rodziców w procesie kształcenia. Dzieci potrzebują dużego
wsparcia od najbliższych. Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja
potrzeby, dostarcza poczucia przynależności, bezpieczeństwa, miłości, szacunku oraz akceptacji osoby takiej jaka jest. Jest to bardzo
potrzebne dzieciom uczącym się, ponieważ to w rodzinie powinno
mieć wsparcie wśród najbliższych. Tworzy podstawę wiedzy o

M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 43.
E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i
rozwiązania Warszawa 2006, s. 111.
3 W. Okoń W, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1974, s. 214.
1
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świecie, szkole i otaczającym środowisku, kształtuje określone wartości, dzięki którym jednostka może zostać odpowiednio ukształtowana do osiągnięcia wysokich wyników szkolnych.
1. Funkcje rodziny
Rodzina zaspokaja różnorodne funkcję od momentu urodzenia dziecka. Funkcje rodziny są to skutki wywoływane przez działanie i zachowanie się członków rodziny, zawierające się w samej
rodzinie lub poza nią, bez względu na to, czy były one zamierzone
lub pożądane4. Warto przedstawić również drugą definicję, która
mówi, że funkcje rodziny to cele, do których zmierza życie i działalność rodzinna oraz zadania, które pełni rodzina zaspokajając
potrzeby swych członków i całego społeczeństwa. Wchodzą tu w
grę określone zachowania rodzinne przebiegające według uznanych społecznie wzorów5. Z przeglądu dostępnej literatury można
odnaleźć różne typologie funkcji spełnianych przez rodzinę. Biorąc
pod uwagę typologię funkcji rodziny wg Tyszki należy wymienić6 :
1. Funkcje biopsychiczne:
- funkcja prokreacyjna;
- funkcja seksualna;
2. Funkcje ekonomiczne:
- funkcja materialno – ekonomiczna;
- funkcja opiekuńczo – zabezpieczająca;
3. Funkcje społeczno – wyznaczające:
- funkcja stratyfikacyjna;
- funkcja legalizacyjno – kontrolna;
4. Funkcje socjopsychologiczne:
- funkcja socjalizacyjno – wychowawcza;
- funkcja kulturalna;
- funkcja religijna;
- funkcja rekreacyjno – towarzyska;
- funkcja emocjonalno – ekspresyjna.
4 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki, Toruń 1997, s.56.
5 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974 s.45-46.
6 Tamże s. 60-70.
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F. Adamski przedstawia funkcje spełniane przez rodzinę,
traktując rodzinę jako grupę i instytucję społeczną lub biorąc pod
uwagę trwałość i zmienność owych funkcji (czyli ich znaczenia dla
samej rodziny). Pierwsze podejście pozwala wyodrębnić dwie grupy funkcji rodziny:
I. Funkcje instytucjonalne:
- funkcja prokreacyjna (biologiczna), podtrzymuje ciągłość
społeczeństwa;
- funkcja ekonomiczna, oznaczająca dostarczanie dóbr materialnych rodzinie;
- funkcja opiekuńcza, polegająca na zabezpieczeniu członków
rodziny w określonych sytuacjach życiowych, gdy sami nie mogą
zaradzić swym potrzebom;
- funkcja socjalizacyjna, pomaga we wprowadzaniu członków
rodziny w życie społeczne, przekazywaniu im wartości kulturowych;
- funkcja stratyfikacyjna, określa status życiowy członków rodziny, wyznacza ich
przynależność do określonej klasy czy warstwy społecznej;
- funkcja integracyjna, polega na społecznej kontroli zachowań poszczególnych członków rodziny;
II. Funkcje osobowe:
- funkcja małżeńska, dotyczy życia intymnego małżonków;
- funkcja rodzicielska, dzięki niej zaspokajane są potrzeby
uczuciowe rodziców i dzieci;
- funkcja braterska, zaspokaja potrzeby uczuciowe sióstr i braci7.
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny przyczynia się do lepszych osiągnięć dziecka w szkole. Realizację konkretnych funkcji
można rozumieć jako spełnianie różnych zadań, które są związane
z potrzebami danej społeczności. Wszystkie funkcje są bardzo
ważne i niezbędne do prawidłowego rozwoju. H. Cudak uważa, że
poziom edukacyjny dziecka, przestrzeganie przez nie norm społecznych i estetycznych, wyrażanie opinii, poglądów i ocen, przyjmowanie wzorów zachowań w rodzinie i poza rodziną zależą w
dużym stopniu od środowiska rodzinnego i warunków rozwojowych, jakie rodzina stwarza swojemu dziecku we wczesnych latach
7
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F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, PWN , Warszawa 1984, s. 51-51.

dzieciństwa 8. Wiele badaczy zajmowało się tematyką funkcjonowania dziecka w rodzinie, podkreślają związek sytuacji rodzinnej z
osiąganymi przez dziecko wynikami w nauce.
2. Osiągnięcia szkolne dzieci
Z przeglądu dostępnej literatury wynika, że termin osiągnięć
szkolnych nie jest jednoznacznie określony. Szeroką definicję można odnaleźć w encyklopedii pedagogicznej zgodnie z którą o osiągnięciach można wtedy, gdy ktoś opanował nowe dla niego czynności, umie zachować się w określonej sytuacji celowo i skutecznie.
Nauczył się tego własnym wysiłkiem, korzystając z odpowiednich
środków i ewentualnej pomocy innych osób. Osiągnięcia szkolne
stanowią wynik celowego działania szkoły. Z reguły są przewidziane programy kształcenia. Programy te zawierają opis osiągnięć
oraz opis dróg prowadzących do ich uzyskania9. Osiągnięcia
szkolne dzieci zależą od pewnych czynników. Są to czynniki związane z dzieckiem, czynniki związane ze środowiskiem domowym
oraz czynniki związane ze środowiskiem szkolnym. Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia dzieci zaliczamy do przyczyn
społeczno – ekonomicznych. Sytuacja rodzinna wywiera bardzo
silny wpływ na wyniki dziecka w nauce. Jeżeli w rodzinie dziecka
występują konflikty odbije się to na jego postępach w nauce. Zdaniem Edmunda Trempały na postępy uczniów i wyniki w nauce,
jeśli chodzi o środowisko rodzinne, ma wpływ:10
• Struktura społeczna rodziny;
• Warunki materialne środowiska rodzinnego;
• Warunki mieszkaniowe rodziców;
• Relacje rodziców;
• Metody wychowawcze stosowane przez rodziców uczniów;
• Poziom intelektualny rodziców.
H. Cudak, Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, WSP
TWP w Warszawie, Warszawa 2000, s. 263.
9 A. Lewicki, Psychologiczna analiza czynników wyznaczających wyniki nauczania,
Psychologia Wychowawcza, 1962, nr 2.
10 E. Trempała, Integracja podstawowych środowisk wychowawczych, a rezultaty pracy
pedagogicznej szkoły, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1969, s. 44.
8
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3. Struktura społeczna rodziny
Strukturę społeczną rodziny charakteryzują pewne dane do
których można zaliczyć liczbę członków – tutaj w skład wchodzi
liczba dzieci a także liczba dalszych krewnych, układ pozycji i pełnionych ról społecznych, siła więzi łącząca wszystkich członków
rodziny, która świadczy o spójności rodziny, można również zaliczyć wewnątrzrodzinny rozkład miłości i względów11.
Struktura rodziny w ujęciu psychologicznym to złożony zakres czynników środowiska rodzinnego, takich jak: skład osobowy
rodziny, stan liczebny, stosunki prawno-społeczne łączące członków rodziny i więzi osobiste funkcjonujące między nimi12. Każdy
człowiek lepiej funkcjonuje w rodzinie, w której panują odpowiednie relacje, więzi oraz atmosfera. Dziecko uczące się bardzo tego
potrzebuje, powinno czuć, że ma wsparcie wśród najbliższych, że
zawsze ktoś będzie w niego wierzył, będzie z niego dumny to daje
mu dużo siły i zwiększa motywacje do nauki. Ze względu na stan
członków S. Kawula wyróżnia następujące rodziny13:
1. Rodzina pełna - tutaj można zaliczyć rodziny naturalne,
zrekonstruowane, przysposobione, zastępcze oraz kontraktowe. W
takiej rodzinie ważne jest aby było małżeństwo, może mieć własne
dzieci bądź dziecko może być adoptowane, może się również zdarzyć, że dziecko przebywa w takiej rodzinie z inicjatywy ośrodków
pomocy społecznej.
2. Struktura niepełna –tutaj można zaliczyć rodzinę sierocą,
półsierocą, rodzina rozbitą – w takiej rodzinie jest brak jednego z
rodziców na skutek rozwodu albo porzucenia, rodziny samotnych,
niezamężnych matek z dziećmi (przypadki losowe lub świadomy
wybór stanu wolnego).
3. Rodzina grupowa - osoby dobrze sobie znane i starannie
dobrane, których celem jest wspólne życie pod jednych dachem, w
jednym mieszkaniu. Wspólna jest gospodarka i wyżywienie,

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s.60.
M. Tyszkowa, Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa
1964, s. 88.
13 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 327-329.
11
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wspólne wychowywanie dzieci. Jest tam wspólna stołówka, własny
żłobek oraz przedszkole.
Można również zauważyć, że istnieje podział rodzin w zależności od liczby pokoleń. Mogą to być rodziny jednopokoleniowe,
(jedno pokolenie), dwupokoleniowe (rodzice i ich dzieci) trzypokoleniowe (dziadkowie, rodzice i ich dzieci) wielopokoleniowa (są to
rodziny gdzie jest więcej niż trzy pokolenia) – model takiej rodziny
w przeszłości występował bardzo często jednak teraz można zauważyć, że wraz z biegiem czasu odchodzi się od rodzin wielopokoleniowych. Często młode małżeństwa odkładają urodzenie
dziecka na później w konsekwencji czego w ogóle się nie pojawia.
W rodzinie trzypokoleniowej często występują konflikty co ujemnie się odbija na wynikach w nauce dzieci. Starsze pokolenie nie
rozumie problemów z którymi muszą zmierzyć się dzieci, lecz chcą
pomagać swoim dzieciom w wychowaniu wnuków.
4. Warunki mieszkaniowe i materialne środowiska rodzinnego
Sytuacja materialna w domu rodzinnym może mieć ogromny
wpływ na osiągnięcia uczniów w nauce. Warunkiem prawidłowego rozwoju dzieci w rodzinie jest zaspokojenie szczególnie w okresie dzieciństwa, wszystkich jego potrzeb rozwojowych. Jednak nie
zawsze jest łatwo sprostać wymaganiom stawianym rodzinom. W
dzisiejszych czasach istnieje bardzo powszechny problem, który
utrudnia nie tylko zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci ale
również prawidłowe funkcjonowanie rodziny mianowicie bezrobocie. Skutki bezrobocia dotykają rodzinę i funkcję, które powinna
realizować. Opieka w rodzinie powinna być realizowana jako działalność polegająca na zaspakajaniu potrzeb w sposób odpowiedzialny, ciągły i trwały, bezinteresowny i nasycony emocjonalnie14.
Opieka podejmowana w chwili narodzin dziecka jest więc działalnością wieloletnią, traktowaną nie tylko jako naturalna powinność,
lecz także jako działalność nadająca sens życiu oraz będącą źródłem radości i szczęścia. Tego stwierdzenia niestety nie potwierdza
pewien odsetek rodziców, którzy zaniedbują swoje dzieci. Nie mają
one zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, nie czują miłości ze
14

Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, UWM, Olsztyn 1998, s.74-76.
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strony rodziców, mają problemy związane z rówieśnikami, mają
zaniżone poczucie własne wartości, nie wierzą w swoje możliwości
poprzez co nie osiągają satysfakcjonujących wyników szkolnych.
Bezrobocie rodziny powoduje, że bardzo ciężko jest uwzględnić
wydatki związane z nauką dzieci. Bardzo drogie są książki, przybory szkolne które każde dziecko powinno posiadać. W szkole
można zauważyć wywyższanie się dzieci z modniejszymi, droższymi rzeczami. Często jest wyśmiewanie osób z tańszymi przyborami. Nie sprzyja to efektywnemu uczeniu się ponieważ takie dzieci czują się gorsze uważają, ze w żaden sposób nie mogą dorównać
innym. W wielu przypadkach bezrobocie stanowi źródło konfliktów. W rodzinie występują napięte stosunki między rodzicami co
negatywnie wpływa na atmosferę panującą w domu. Stres i sytuacje konfliktowe mogą powodować kryzysy w małżeństwie a nawet jego rozpad. Zwątpienie we własne siły i możliwości, pogrążenie się w apatii, nasilenie się konfliktów rodzinnych i aktów agresji,
to najczęstsze następstwa długotrwałego braku zajęcia przynoszącego dochód. W takich sytuacjach najbardziej cierpią dzieci. Są rozbite wewnętrznie, nie mogę sobie poradzić z tym co dzieje się w
domu. Mogą próbować pomóc rodzinie pracując dorywczo lecz
przez takie czynności odsuwają na drugi plan naukę. W wielu rodzinach bezrobotnych nie obserwuje się działań opiekuńczowychowawczych, które w takich rodzinach powinny być nasilone.
Można zauważyć ciągły niepokój, obawę zniecierpliwienie, pojawiają się nie występujące dotychczas stany chorobowe. Takie zachowania budzą u dzieci lęk, osłabiają ich aktywność, mogą również wywoływać stany nerwicowe. Dzieci ze swoimi problemami
Są zdane tylko na siebie. Towarzyszy im poczucie bezradności,
osamotnienia i poczucia winy15. Działalność zarobkowa w rodzinie
bezrobotnej zostaje ograniczona lub najczęściej przestaje istnieć.
Podstawowym dochodem takich rodzin jest zasiłek dla bezrobotnych. Jego znaczenie materialne jest niewystarczające w stosunku
do kosztów utrzymania, dlatego najczęściej większość rodzin dokonuje najtańszego jedzenia oraz odzieży, zdarzają się ubrania
B. Matyjas, Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta,
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 36.
15
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używane, co może być przyczyną wyśmiewania dzieci w szkole. Po
wyczerpaniu oszczędności i stopniowym obniżeniu standardu życia, aż do ograniczeń w zaspakajaniu podstawowych potrzeb dorosłych, rodzice decydują się na ograniczenie potrzeb dzieci. Zdarzają
się przypadki, że rodzice decydują się na kradzieże i oszustwa aby
ich dzieci nie czuły się gorsze czy biedniejsze od koleżanek bądź
kolegów ze szkoły czy podwórka. Dzieci pochodzące z rodzin
biednych nie zaprasza do siebie znajomych, nie utrzymuje kontaktów koleżeńskich, co często jest przyczyną pogorszenia wyników w
nauce , zachwiania równowagi emocjonalnej i zdrowia fizycznego16. W rodzinach, w których występują problemy finansowe
zmniejsza się bądź całkowicie jest redukowane jest uczestnictwo
dzieci w kulturze, rekreacji i wypoczynku. Organizacja wypoczynku wiąże się z wysokimi cenami usług placówek kulturalnych, turystycznych i sportowych. Dzieci najczęściej nie chodzą do kina,
teatru nie uczestniczą w wycieczkach szkolnych, które integrują
klasę. M. Tyszkowa zwraca uwagę na znaczenie w rozwoju dziecka
w indywidualnej sytuacji mieszkaniowej, czyli możliwości korzystania z mieszkania. Niektórzy rodzice potrafią zapewnić dzieciom
w ciasnym nawet mieszkaniu warunki do pracy i odpoczynku,
podczas gdy inni dysponujący dużą powierzchnią mieszkalną, mogą świadomie ograniczać miejsce, z którego może korzystać dziecko. Za M. Tyszkową przyjęto, że wskaźnikiem indywidualnej sytuacji mieszkaniowej dziecka jest posiadanie własnego miejsca do
odrabiania lekcji i własnego łóżka17. Trudniejsze warunki materialne, większa ciasnota mieszkaniowa, brak własnego miejsca w domu wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka. Dzieci nie mają własnego miejsca do odrabiania lekcji, w skutek czego niechętnie zabierają się do uczenia się, często robią to szybko i niedokładnie.
Bardzo ważnym czynnikiem sytuacji rodzinnej jest wielkość mieszkania lub jego brak. Mieszkanie, nie zapewniając wygody członkom rodziny, jest źródłem różnych konfliktów, których skutki odbijają się często na dziecku. Ciasne mieszkanie stwarza gorsze warunki rozwoju różnych zainteresowań dziecka i ogranicza możli16
17

Komunikat z badań, Warszawa, CBOS, Wrzesień 1994.
M. Tyszkowa, Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Warszawa 1964, s. 75.
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wości kontaktu z rówieśnikami - dziecko nie może zaprosić do pokoju koleżanki bądź kolegi. Należy wspomnieć, że posiadanie
przez dziecko miejsca do pracy jest podstawowym warunkiem
uczenia się i ogólnego rozwoju społecznego. Trudne warunki życia
nie sprzyjają odpowiednim relacjom między członkami rodziny,
wyzwalają poczucie winy, bezradność, niską samoocenę rodziców i
niezadowolenie z życia. Mogą doprowadzić do trwałych zmian w
sposobie zachowania w przejawianych postawach i w sposobie
myślenia.
5. Relacje i poziom intelektualny rodziców
W literaturze socjologicznej reprezentowany jest pogląd, zgodnie z którym wykształcenie rodziców jest czynnikiem najsilniej determinującym nierówności w edukacyjnych karierach dzieci. Źródłem nierówności w tym zakresie są nie tyle różnice materialne, ile
poziom wykształcenia rodziców, stopień ich uczestnictwa w kulturze i zdolność przekazywania dzieciom motywacji dotyczących wykształcenia18. Rodzic posiadający wykształcenie wie jaką wartością
jest nauka i stara się wpoić to przekonanie swoim dzieciom. Potrafią
także pomóc podczas odrabiania lekcji, rozumieją problemy dzieci
dotyczące szkoły i nauki. Odwrotna sytuacja jest w rodzinach, gdzie
rodzice mają podstawowe wykształcenie lub niski poziom intelektualny. Dzieci nie mają wsparcia wśród najbliższych, rodzice nie zawsze są w stanie pomóc w odrabianiu prac domowych, nie przykładają wysokiej wagi do ocen otrzymywanych przez dzieci. Często się
zdarza, że rodzice zaczynają się interesować wynikami dzieci dopiero na koniec roku gdy występuje problem z przejściem do kolejnej
klasy. Można zauważyć, że niektórzy rodzice nie chodzą na zebrania
organizowane przez wychowawcę klasy, dopiero po telefonicznym
wezwaniu jest możliwe spotkanie z nimi. Ciężko jest wytłumaczyć,
że nauka jest ważna. Rodzice uważają, że ich dzieci nie są w stanie
się nauczyć i nie da się tego zmienić. Jest to bardzo przykra sytuacja,
ponieważ rodzice nie wierzą w swoje dzieci, które potrzebują odpowiednich wzorców, motywacji i wiary do osiągania lepszych wyW. Adamski, K. Zagórski, Szanse zdobywania wykształcenia w Polsce, Raport
badań Warszawa 1979, s. 35.
18
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ników w szkole. Wpływ na wyniki mają również relacje panujące w
domu. Na początku warto powiedzieć o stosunkach między rodzicami. Harmonia i spokój w każdej rodzinie, to stymulator indywidualnego rozwoju i doświadczeń każdego z nich. Zakłóceniem właściwej stabilizacji może być brak wzajemnego zaufania, co powoduje
zaburzenie równowagi oraz stworzenie nieodpowiedniej atmosfery
w domu19. Kobieta i mężczyzna jako współmałżonkowie akceptujący się nawzajem pełnią nie tylko rolę małżonków, ale również rolę
ojca i matki, których zadaniem jest stworzenie dzieciom spokoju i
ciepła rodzinnego. W rodzinach ujawniających konfliktowość, bądź
zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, sprzyja skłonności do
popełniania błędów rodziców, przez ich potomków20. Z wielu badań
przeprowadzonych przez naukowców wynika iż konflikty, brak
zrozumienia, brak akceptacji są przyczyną złych relacji między
członkami rodziny. Kolejnym złym czynnikiem układów małżeńskich są rozwody, które rozdzielają rodzinę i zostawiają nieodwracalny ślad w przyszłym rozwoju społecznym i emocjonalnym dziecka. Najczęstszym zjawiskiem rozpadu rodziny jest alkoholizm i
zdrada jednego z rodziców, co powoduje rozdrażnienie i wrogość
wobec siebie, a dziecko pozostaje porzucone, czyli ujawnia się brak
zainteresowania oraz unikania kontaktów z nim21. Odpowiednie
relacje między rodzicami tworzy głębsze więzi rodzinne, wzmacnia
u dziecka poczucie akceptacji, które jest niezbędne w procesie nauczania i wychowania. Niewłaściwe osłabia je, co powoduje stan
negatywnej emocjonalności, a w przyszłości może doprowadzić do
niedostosowania społecznego i problemów szkolnych. Rodzice mający szacunek do samych siebie są najlepszymi wzorcami, posiadają
cenione wartości, które przekazują dzieciom. Wzory wyniesione z
domu są przekazywane kolejnym pokoleniom, jako kopia modelu
rodziny w której funkcjonowało dziecko. Osobowość dziecka
ukształtowana jest emocjonalną atmosferą panującą w domu, jest
ona uzależniona od charakteru obojga rodziców i ma duży wpływ
19 J. Biernat, , Proces uspołeczniania w rodzinach mało- i wielodzietnych, Warszawa
1991.59-60.
20 tamże, s. 60.
21 tamże, s. 61.
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na wychowanie, uspołecznianie i osiągnięcia szkolne dzieci. Klimat
w rodzinie głównie zgodne pożycie rodziców ma wpływ na właściwe reakcje między rodzeństwem. Odpowiedni podział obowiązków
między rodzeństwem sprzyja wzajemnej życzliwości i pomocy w
codziennym życiu. Prawie w każdym domu sprzeczki oraz kłótnie
są na porządku dziennym, co jest przyczyną rywalizacji, a nawet
nienawiści między rodzeństwem. Przeważającą cechą osobowości
tych dzieci jest zazdrość, fizyczne jak i psychiczne dręczenie rodzeństwa. Chcą zawsze należeć do wygranych, a zwycięstwo na ogół
zdobywają nieuczciwie. Takie dzieci już w rodzinie uczą się współzawodnictwa co się przekłada na późniejsze lata, gdzie w taki sam
sposób chcą zdobyć dobre oceny w szkole. Naturalną rzeczą jest, że
dziecko jest zazdrosne o brata bądź siostrę, ale jego zazdrość nie nasila się. Wydaje się mu, że rodzeństwo jest bardziej kochane przez
rodziców i współzawodniczy z nim o uczucia, lecz gdy jest zapewnione o miłości, uspakaja się i akceptuje porażkę bez nadmiernego
bólu. Rodzice powinni kochać dzieci w sposób nadzwyczajny, a nie
taki sam, wtedy każde dziecko czuło by wyjątkowo.
6. Metody wychowawcze i postawy rodzicielskie
Metoda wychowania to jeden z podstawowych elementów w
systemie wychowania, jest powiązana z celami wychowania, tworzy atmosferę i styl wychowania stosowany przez rodziców. Właściwa metoda wychowawcza powinna uwzględniać możliwości i
właściwy etap rozwojowy dziecka, oddziaływać pozytywnie na
wychowanka a także zapobiegać niebezpieczeństwom. Właściwa
metoda zasadza się na rozmowie z dzieckiem i wyjaśnianiu mu
motywów, dlaczego coś należy czynić, a czegoś nie wolno.
Heliodor Muszyński wymienia cztery rodzaje metod wychowawczych:
1. metoda wpływu osobistego wychowawcy, to np: wysuwanie sugestii, perswazja, oddziaływanie przykładem osobistym, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty;
2. metoda wpływu sytuacyjnego, która realizuje się poprzez
nagradzanie i karanie, instruowanie, organizowanie doświadczeń
wychowanka;
832

3. metoda organizowania środowiska wychowawczego, polega na oddziaływaniu za pomocą różnych grup społecznych: rówieśniczej, sąsiedzkiej, zespołu klasowego itp.
4. metoda samowychowania, przejawia się w czasie rozwijania tendencji do samokontroli i samooceny22.
W życiu rodzinnym rodzice posługują się zazwyczaj kilkoma
różnymi metodami wychowawczymi, co jest pożądane ze względu
na różnorodność i siłę oddziaływania wychowawczego. Celem metod wychowawczych powinno być nie tylko nabycie różnych umiejętności, wyrobienie pewnych zwyczajów a także postaw w stosunku do otaczającego świata, przekazanie wartości uznanych przez
rodziców, ale przede wszystkim umożliwienie wszechstronnego
rozwoju wychowanka jako osoby dzięki czemu jednostka może
osiągać wysokie osiągnięcia w nauce szkolnej. Postawy przejawiane przez rodziców wpływają na rozwój osobowości oraz zachowanie dzieci. Maria Ziemska dokonała podziału na właściwe i niewłaściwe postawy23. W postawach właściwych wymienia akceptacje,
która polega na przyjęciu dziecka takiego jakim jest, z jego wadami
i zaletami. Kiedy występuje niepoprawne zachowanie rodzice dają
o zrozumienia, że naganne jest konkretne zachowanie dziecka a nie
cała jego osoba. Kolejna postawa to współdziałanie z dzieckiem,
rodzice interesują się jego losem, angażują je w pracach domowych,
które są odpowiednie do okresu rozwojowego dziecka, znajdują
przyjemność we wspólnym działaniu. Za właściwą postawę uznaje
się także dawanie dziecku rozumnej swobody, czyli pozwalają na
zabawę z dala od siebie, zwiększają swobodę w miarę dorastania
dziecka lecz mimo tego potrafią zachować swój autorytet. Można
również wyróżnić uznawanie praw dziecka w rodzinie przejawia
się to swobodnym kontaktem z dzieckiem, rodzice pozwalają na
odpowiedzialność, okazują szacunek dla indywidualności dziecka.
Gdy pojawi się problem rodzice kierują dzieckiem poprzez wyjaśnianie i tłumaczenie. Każdej postawie właściwej jest przypisana
postawa niewłaściwa pod względem wychowawczym. Do postaw
niewłaściwych zaliczamy postawę unikającą czyli obojętność uczu22
23

Por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. IV, Warszawa 2004, s. 245 - 246.
M. Ziemska, Rodzina i dziecko, Warszawa 1980, s.183-188.
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ciową a nawet niechęć w stosunku do dziecka. Kontakt z dzieckiem
jest luźny, rodzice nie potrzebują wspólnego spędzania czasu więc
darzą dziecko dużą swobodą. Rodzice zaniedbują dziecko, ograniczają kontakt do minimum, nie są konsekwentni w wychowaniu.
Kolejna postawa to postawa odtrącająca. Dziecko traktowane jest
jako ciężar, opieka nad nim wzbudza niechęć. Rodzice nie dopuszczają dziecka do głosu, stosują surowe kary, zdarza się, że stosują
przemoc. Kolejną jest postawa nadmiernie wymagająca. Rodzice
narzucają dziecku wygórowane wymagania, odbierają prawo do
samodzielności, odpowiedzialność oraz swobody. Nie jest szanowana indywidualność dziecka, rodzice stosują wypowiedzi oceniające. Ostatnią niewłaściwą postawą jest postawa nadmiernie chroniąca, charakteryzują się przesadną opieką, która utrudnia samodzielność dziecka. Rodzice wyręczają je, tolerują jego nieodpowiednie zachowanie, nie doceniają jego możliwości. Postawy rodziców mają ogromny wpływ na osobowość dziecka, na jego poglądy oraz przejawiane postawy. Stosunek rodziców do dzieci decyduje o metodach wychowania, środkach wychowawczych, a także o efektach wychowawczych.
Rodzina odgrywa niezmiernie ważną rolę w życiu każdego
człowieka. Tylko w zdrowym środowisku rodzinnym dziecko może osiągnąć dobre wyniki w nauce. Rodzina ogromny wpływ na
edukację dziecka i na jego powiedzenie lub niepowodzenie szkolne. Podsumowując rodzina jest czynnikiem kształtującym osiągnięcia edukacyjne dzieci. Wszystko, co dzieje się w rodzinie, problemy, z jakimi się boryka, jej sytuacja materialna, atmosfera w niej
panująca czy też jej struktura z uwagi na członków rodziny i ich
liczebność wpływ na aspiracje dzieci. To głównie od rodziców zależy, czy ich dziecko będzie radosne, szczęśliwe i czy będzie osiągało satysfakcję z wyników szkolnych.
Streszczenie
W momencie rozpoczęcia nauki dziecko rozpoczyna specyficzny
okres rozwojowy, w którym dominuje proces uczenia się. Powodzenie
lub niepowodzenie w nauce szkolnej jest istotnym czynnikiem rozwoju
dziecka. Osiągnięcia szkolne dzieci zależą od pewnych czynników. Są to
czynniki związane z dzieckiem, czynniki związane ze środowiskiem do-
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mowym oraz czynniki związane ze środowiskiem szkolnym. Wpływ
środowiska rodzinnego na osiągnięcia dzieci zaliczamy do przyczyn społeczno – ekonomicznych. Wśród tych przyczyn można wymienić warunki materialne i kulturowe rodziny. Zła sytuacja materialna rodziny
wpływa na obniżenie poziomu postępów szkolnych uczniów, ponieważ
pogarsza atmosferę życia rodzinnego, stając się przyczyną napięć i konfliktów pomiędzy członkami rodziny, co z kolei odbija się ujemnie na
samopoczuciu dziecka, a także na wyniki jego pracy szkolnej. Bardzo
ważna jest organizacja pracy ucznia w domu. Osiągnięcia dziecka zależą
w wielkim stopniu od postaw rodziców i wychowawców . Postawy właściwe sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dziecka, postawy niewłaściwe
zaś go utrudniają. Powodują zaburzenia kształtującej się osobowości,
szczególnie zaś zaburzają obraz własnej osoby w wyniku czego mogą
wystąpić trudności w nauce. Ważne jest stosowanie skutecznych metod
wychowania ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka. Skutki
błędów wychowawczych rodziców przenoszone są przez dziecko na teren szkoły co może odzwierciedlić się w jego wynikach w nauce. Nie ulega wątpliwości, że rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko rozwojowe dzięki możliwości otoczenia go indywidualną opieką i zaspokojenia jego potrzeb. To w dużej mierze właśnie od środowiska
rodzinnego zależą osiągnięcia szkolne dzieci.
Summary
The influence of the family on the educational achievement of children
The time when a child start of schooling its very specific development
moment, where learning process is dominates. Success or failure in schooling has a significant effect for a child development. Educational achievement
of children are depend on a few factors. They are a factors connect with
children, with home environment, and with school environment. The impact
of the home environment on achievements we include to causes socioeconomic. Of the causes we can included material and cultural conditions of
family. A bad material situation of family has an impact on reduction a
school progress the children because it make a worse atmosphere in home.
This can be a cause of bickers and a row between a members of family,
which in next reflects negatively on comfort a child and on score of school
work. Very important is organization in learner home. Pose of parents and
educators has an impact on a child achievements. A good pose favor on correct child development, but a negative pose can inhibit that. They can make a
disorders in a the emerging personality, especially they make a wrong picture on them self, as a result could be a difficulties in learning. Important
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thing is to use effective methods of education, it have a huge result on child
normal functioning. Result of a errors education making by parents kids take
on school environment, what can reflect on school achievements. There is no
doubts that a family is for child the best natural environment for growth,
thanks to the possibility ambient him individual care, and meet the needs.
The school achievements of kids are dependent in a big way from home environment.
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Leszek Mysiewicz

Eurosieroctwo jako przyczyna zagrożeń współczesnej rodziny
Wstęp
Rodzina stanowi fundamentalną grupę społeczną. Nieustannie i dynamicznie rozwijający się świat prowadzi do tego, iż zmienia się istota rodziny a tym samym więzi poszczególnych jej członków. Chęć, a niekiedy konieczność polepszenia sytuacji materialnej
w gospodarstwie domowym sprawia, że bliskość i spójność rodzinna zatraca swój priorytet. Oczywiście przyczyny migracji są
różne. Niektórym, wyjazd za granicę jest swego rodzaju przygodą,
związaną najczęściej tylko z pracą sezonową, po której wracają do
swoich najbliższych. Jednaj większość, o których mowa w niniejszej
publikacji, wyjeżdżają za granicę w celu zarobkowym na dłuższy
czas, często związane jest to z wieloletnim a nawet stałym pobytem
z dala od swojej rodziny. Pokusa wyjazdów związana jest przede
wszystkim z wysokimi zarobkami osiąganymi w krótkim czasie.
Zjawisko migracji wśród Polaków rozwinęło się masowo po 2004
roku, kiedy to Polska uzyskała status członkostwa w Unii Europejskiej. Emigranci pozyskali prawo legalnego zatrudnienia w krajach
członkowskich, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu wyjazdów między innymi do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Fundamentalnym powodem do migracji w celu zarobkowym rodziców,
jest zdecydowanie pragnienie podjęcia lepiej płatnej pracy, a w
wielu przypadkach chęć zdobycia jakiejkolwiek pracy. Jest to jak
najbardziej normalne zjawisko w życiu dorosłego człowieka. Problemem może się stać w przypadku pozostawienia dzieci, którenie
do końca są w stanie zrozumieć potrzebę rozstania. Powoduje to u
nich tęsknotę oraz poczucie porzucenia przez najbliższych. Sytuacje takie mogą prowadzić do problemów wychowawczych. Stąd
też niezbędne stało się poszukiwanie przyczyn tego zjawiska i
wdrożenie pojęcia sieroctwaspołecznego i eurosieroctwa.
Konsekwencji wyjazdów jest bardzo dużo, między innymi:
zaniedbanie, pogorszenie relacji między rodzicem, a dzieckiem,
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występowanie zachowań agresywnych, szybsze i częstsze sięganie
po używki i wiele innych. Pomimo to, ludzie, którzy chcą osiągnąć
szybki sukces potrafią poświęcić swoje rodziny i dobro dzieci, dla
korzyści materialnych.
Celem niniejszejpublikacji będzie zwrócenie uwagi na problemy rodziny, a w szczególności dzieci, które zostały rozłączone z
rodzicami lub opiekunami przez wyjazdy zagraniczne o motywach
zarobkowych. Pomimo to, że prawnie posiadają obydwoje rodziców, ich rodzina jest niepełna. Dzieci, z takich rodzin, które pozostały w kraju nazywane są eurosierotami.
Eurosieroctwo – pojęcie, przyczyny oraz rozmiary jego
powstawania
Dawniej pojęcie sieroctwo było jednoznaczne, wiązało się z
utratą czy też śmiercią rodziców czy też jednego z nich. Obecnie
termin ten można rozpatrywać w dwojaki sposób. Jako wyżej opisane sieroctwo naturalne i sieroctwo społeczne. Sieroctwem społecznym określa się „dzieci, których oboje lub jedno z rodziców
żyje, ale którzy nie chcą, nie potrafią lub nie mogą wypełnić swoich
obowiązków rodzicielskich w takim stopniu, że następuje ingerencja służb do ochrony dziecka , wskutek czego rodzicom zostają
prawa rodzicielskie ograniczone, zawieszone lub odebrane”1. Ten
rodzaj sieroctwa posiada różnorakie źródła. Przykładem służy literatura pedagogiczna, która klasyfikuje je następująco, jako: sieroctwo społecznie prawne, występujące w wyniku następstwa orzeczenia sądu odnoszącego się do pozbawienia, ograniczenia czy też
zawieszenia praw rodziców do swoich dzieci, oraz losowe sieroctwo społeczne – będące krótkotrwałym pobytem rodzica w sanatorium czy szpitalu.
Problematyka eurosieroctwa stanowi dosyć nową kategorię.
Nieletni, wychowywany tylko przez jednego z rodziców, spowodowane wyjazdem opiekuna czy też opiekunów prawnych poza
terytorium kraju w calu pozyskiwania korzyści materialnych, może
być eurosierotą. W podobny sposób zjawisko te definiuje Rzecznik
I. Obuchowska, Psychologiczne aspekty społecznego sieroctwa, [w:] Pedagogika
wobec kryzysów życiowych, pod. red. J. Stochmiałka, Warszawa-Radom, 1998, s. 53.
1
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Praw Dziecka w Biuletynie Informacyjnym. „Mianem eurosieroctwa
psychologowie określają zjawisko pozostawienia w kraju dzieci
przez rodziców wyjeżdżających za granicę(…), zdaniem, dzieci
pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców, czują się
jak sieroty”2.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie każde dziecko, pozostawione przez migrujących rodziców, jest eurosierotą. Zdarza się, że
wyjazdy jednego z rodziców w ogóle nie wpływają negatywnie na
funkcjonowanie nieletniego w środowisku domowym czy rówieśniczym, nie zaburzając tym samym żadnych funkcji rodzinnych. Ze
względu na stopień relacji rodzica z dzieckiem można wyróżnić trzy
stopnie sieroctwa. A. Szymborska3 uwzględniła: najwyższy stopień,
gdy dziecko zupełnie nie utrzymuje kontaktu z rodzicami, średni, jak
kontakt jest, ale sporadyczny, płytki i nieregularny oraz najniższy
kiedy rodzic interesuje się zachowaniem, zdrowiem dziecka i stara się
systematycznie organizować spotkania.
Powszechne migracje Polaków z ojczyzny w celu pozyskania
lepszego zabezpieczenia społecznego można było zauważyć od
drugiej połowy XIX wieku. Przyrost naturalny, fatalny stan gospodarki a także wielkie zapotrzebowanie na zachodzie Europy na
tanią siłę roboczą, stanowiły czynniki sprzyjające wyjazdom. Przyczyny dalszych migracji miały podwaliny polityczne. Czas po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej był momentem przełomowym w legalnych emigracjach zarobkowych. Duży stopień bezrobocia, nieadekwatne wynagrodzenie do posiadanego wykształcenia i zaangażowania w wykonywaną pracę, rozwijanie swoich
kwalifikacji i kompetencji zawodowych poza granicami kraju to
przykłady przyczyn emigracji Polaków po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej w 2004 roku4.„W socjologii, demografii i ekonomii zakłada się, że migracje są spowodowane bilansem rachunków
zysków i strat poszczególnych jednostek”5. Młody człowiek, pra2 „Biuletyn Informacyjny” Rzecznika Praw Dziecka nr 1-3, 2008, [w:] Patologia
eurosieroctwa w Polsce, S. Kozak, Warszawa 2010, s. 113.
3 A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 16-20.
4 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce, Warszawa 2010, s. 23 – 24.
5 Tamże, s. 24.
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gnący godnie wdrożyć się w dorosłe życie, czy też wieloletni bezrobotny poszukujący nadziei w „obcej walucie”, pomimo dużego
ryzyka powiązanego z wyjazdem, wyjedzie, aby tylko polepszyć
swój status majątkowy.
Badania przedstawione przez fundację Prawo europejskie,
wykazały, iż dzieci z około 110 tysięcy polskich rodzin, dorastają
pod pieczą jednego z rodziców czy też pod opieką osób bliskich
oraz krewnych. Natomiast w 2008 roku, B. Walczak opublikował w
swoich badaniach odnoszących się do Społecznych, edukacyjnych i
wychowawczych konsekwencjach migracji rodziców i opiekunów
prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, iż siedem na dziesięć osób decydujących się na
migrację to ojcowie.
Wpływ rodziny rozłączonej na prawidłowe funkcjonowanie
dzieciństwa
J. Sołowiej definiuje rodzinę niepełną jako „struktura, w której
jeden rodzic opiekuje się co najmniej jednym zależnym od niego
dzieckiem”6. Przyczyny powstawania takich rodzin są różne. Może
to być między innymi: śmierć, rozstanie, separacja czy też inne
czynniki. Literatura przedmiotu przedstawia klasyfikację rodzin
rozłącznych czyli niepełnych czasowo, spowodowanych pobytem
rodziców poza granicami kraju. Rodziny te prawnie pozostają rodzinami pełnymi, jednak muszą funkcjonować bez udziału jednego
z rodziców lub obojga7. Dzieciństwo w tego typu rodzinach jest
różnorodne i zależne od wielu czynników. Zależy ono od tego czy
wyjechał ojciec, matka albo też wyjechali oboje. Dlatego też ważnymi elementami są: wiek dziecka, emocjonalny stosunek do wyjazdu, częstotliwość kontaktów z nieobecną osobą, czas i miejsce
pobytu oraz kto opiekuje się dziećmi podczas nieobecności rodziców czy rodzica8. Opierając się na słowach T. Danilewicz…potrzeby
dzieci w określonych grupach wiekowych są różnorodne, w związku z
6 J. Sołowiej, Indentyfikacja dziecka z rodzicami [w:] Wymiary dzieciństwa, pod.
red. J. Bińczyńskiej, B. Smolińskiej-Theiss, Kraków 2005, s. 135.
7 W. T. Danilewicz, Dziecko w rodzinie rozłączonej [w:] Wymiary dzieciństwa,
pod. red. J. Biczyńskiej, B. Smolińskiej-Theiss, Kraków 2005, s. 143
8 Tamże, s. 138.
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czym ich sytuacja czy też realizacja tych potrzeb jest również różnorodna9.
Nieletni w młodszym wieku, którym obecność matki jest niezbędna, zupełnie inaczej będą przeżywały rozłąkę niż starsi, którzy są w
stanie rozstanie zrekompensować sobie kontaktami np. ze znajomymi. Powołując się na wcześniej przytaczane badania B. Walczaka, warto wspomnieć, że to w większości ojcowie emigrują w celach zarobkowych (dla przypomnienia siedmiu na dziesięciu emigrantów to ojcowie). Warto poświęcić temu uwagę. „Znaczenie ojca
ujawnia się dopiero, gdy przestaje on wypełniać swoją rolę w rodzinie”10. Miłość przekładana przez rodziców na dzieci jest w pełni
uczuciem bezwarunkowym. Postawa ojca niesie za sobą obraz osoby wymagającej, motywującej do pracy, niepoddającej się szybko
emocjom a także potrafiącej właściwie oceniać pewne sytuacje i
wyciągać adekwatne wnioski. Matka natomiast pełni rolę troskliwej, ciepłej i dającej bezpieczeństwo opiekunki. Rola ojca w życiu
małego chłopca jest bardzo istotna, od najmłodszych lat przekazuje
on wzorce do naśladowania. Małe dziecko nieustanniezapamiętuje
gesty, słowa, zachowania, wszystko, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu. Chłopiec, który w swoim środowisku nie posiada
dorosłego wzorca, na którym mógłby się kreować, czerpie motywy
zachowania z innych źródeł. Badacze stwierdzili, iż chłopcy wychowywani tylko przez kobiety są bardziej agresywni i bardziej podatni na wykolejenie niż chłopcy, w których wychowaniu bierze czynny udział ojciec –
zjawisko to nazywa się „protestem męskim. Wyjaśnia się to w ten sposób,
iż chłopiec wychowywany wyłącznie przez matkę tworzy sobie (…) spaczony obraz mężczyzny i do niego chce się upodobnić, odrzucając jakiekolwiek naśladowanie zachowania matki, w jego mniemaniu należne tylko
kobietom11.
Oczekiwania córki względem ojca odnoszą się przede
wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa. Ojciec stanowi w
oczach córki swoisty model męskości. Obcowanie z ojcem pozwala

9 W. T. Danilewicz, Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały pobyt rodziców za granicą [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka.
Stan i perspektywy. pod. red. E. Marynowicz- Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska
10 S. Kozak, dz. cyt. s. 136.
11 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce, Warszawa 2010, s. 131
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dziecku poznawać psychikę przedstawiciela płci przeciwnej i starać się go
zrozumieć, co rzutuje na jej późniejsze kontakty z mężczyznami12.
Dzieci pozostawione przez rodziców w kraju, nie zawsze mają zapewnioną właściwą opiekę. Rolę opiekunów sprawują przeważnie dziadkowie albo starsze rodzeństwo, które nie zdecydowało się na wspólny wyjazd z rodzicami. Opieka sprawowana przez
dziadków z reguły nie jest w stanie zastąpić normalnie funkcjonującej rodziny, pełnej kontroli, dyscypliny, czy pełnego procesu wychowawczego. Również starsze rodzeństwo nie jest w stanie sprostać zadaniom pedagogicznym i wzbudzić w dzieciach ich obraz
autorytetu. Brak obecności rodziców może zatem prowadzić do
konsekwencji takich jak: zachwiana psychika, agresja, niska samoocena oraz nieufność. Małoletni pozostawieni bez pełnej opieki
mogą odczuwać odrzucenie, niechęć czy też brak miłości. Sytuacja
odseparowania od rodziny prowadzi do tego, że nie są w stanie
poradzić sobie z problemami, z którymi mają do czynienia na co
dzień, ukrywając tym samym swoje uczucia. Wywoływać to może
zjawisko wyładowania w celu chwilowego odreagowania.
Czas dojrzewania młodocianych jest etapem szczególnej obserwacji i pomocy w życia dzieci. Młodzi ludzie oczekują i pragną
od swoich rodziców zapewnienia bezpieczeństwa, bliskości oraz
uczucia miłości. Nie dostarczenie tych wartości dzieciom, może
prowadzić do zaburzeń psychologicznych u dzieci oraz zamknięcie
się w sobie. Przejawem takiego zachowania mogą być: odizolowanie się od otaczającego społeczeństwa, pozyskiwanie słabych ocen
w nauce szkolnej, okaleczenia a nawet depresja czy próby samobójcze. Innym następstwem może być otwarcie się na negatywne
zmiany, wyróżnia się: zmianę otoczenia, kradzieże, bójki, kłamstwa, sięganie po wszelkiego rodzaju używki oraz agresję. Badania
przeprowadzone przez B. Walczaka w 2008 roku odnoszą się również do używania przez nieletnich po używki. Autor badań dokonał podziału na trzy części: narkotyki, alkohol i nikotynę. Jeśli chodzi o wskaźnik palenia wyrobów tytoniowych, okazało się, że jest
on bardzo podobny respondując uczniów pochodzących z rodzin
czasowo niepełnych z pozostałymi uczniami. W zakresie pozosta12
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łych dwóch uzależnień można zauważyć jednak pewne różnice.
Dzieci z niepełnych rodzin, w związku z emigracją i tym samym
nie obecnością chociażby jednego z rodziców, częściej zażywali
alkohol. Przekładało się to również na wzrost zażywania substancji
narkotykowych. Spowodowane było to najczęściej nieodpowiednią
opieką ze strony rodzica lub opiekuna, który pozostał w kraju lub
dziadków i starszego rodzeństwa. Rozluźniona atmosfera, brak
dyscypliny wpływają na powstawanie takich konsekwencji.Nieobecność rodziców wywiera także wpływ na osiągnięcia szkolne
dzieci. Są one zróżnicowane w zależności od wieku badanych uczniów
oraz od tego, które z rodziców przebywa za granicą13.Małoletni w rodzinach, w których opiekę sprawuje matka, osiągają bardzo dużo ocen
celujących i bardzo dobrych, a wskaźnik ocen bardzo słabych jest
bardzo niski. W rodzinach, gdzie pozostał w kraju ojciec i to on
sprawuję opiekęnad dziećmi, uczniowie osiągają znacznie więcej
ocen bardzo słabych oraz pomniejsza się wskaźnik ocen bardzo
dobrych. Konfrontacja sukcesów w szkole dzieci z rodzin pełnych
oraz czasowo opuszczonych przez jednego z opiekunówwpływa
na korzyść rodzin funkcjonujących w pełnej strukturze. Może to
dowodzić tego, że rodzic pozostający w kraju, obarczony obowiązkami sprawowania dwóch ról w rodzinie, nie jest w stanie w całości kontrolować rozwoju wychowawczego swojego dziecka.
Brak motywacji do nauki lub jej pogorszenie się nie stanowią
jedynych konsekwencji wyjazdu za granicę w celach zarobkowych
rodzica, powiązanych z funkcjonowaniem dziecka w środowisku
szkolnym.
Częste
spóźnienia,
absencja,
brak
staranności
w
wykonywaniu obowiązków takich jak np. odrabianiu prac
domowych to kolejne skutki tego zjawiska. Zarówno dzieci jak i
najbliższa rodzina często ukrywa fakt migracji zarobkowej rodziców. Jeżeli
jednak szkoła posiada takie informacje, podejmuje działania celem
uregulowania sytuacji prawnej dziecka, współpracy opiekuna ze szkołą,
diagnozy sytuacji środowiskowej ucznia14. Każde takie działanie,
zdeterminowane są sygnalizowaniem własnych konieczności przez
13
14

W. T. Danilewicz, dz. cyt. s. 292
S. Kozak, dz. cyt. s. 118.
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danego ucznia, pedagoga, wychowawcę czy też opiekuna.
Młodociani mający trudności w nauce, mają możliwość
uczęszczania w zajęciach wyrównawczych a także mogą skorzystać
z pomocy materialnej, w sytuacji gdy status finansowy ucznia tego
wymaga. Opisywane zjawisko migracji w celu zarobkowym
posiada negatywne jak i pozytywne strony. Powołując się na słowa
E. Kozdrowicz, można wyróżnić następujące aspekty migracyjne w
świetle pozytywnym:
• podwyższenie standardu życia, poprzez polepszenie sytuacji
materialnej rodziny, finansowe zabezpieczenie startu w dorosłe
życie dzieci;
• wzrost udziału rodzica w prowadzenie gospodarstwa
domowego;
• uświadomienie własnych uczuć partnerów;
• zapoznanie się z kulturą kraju ojczystego;
• wyjazd partnera zakłócającego życie rodziny wpływa na
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pozostałych członków
rodziny15.
Negatywne konsekwencje według E. Kozdrowicz opisuje się:
• ograniczenie uczestnictwa rodziców w codziennym życiu
dzieci;
• mniejsza możliwość reagowania w sytuacji problemów
wychowawczych;
• brak opieki podczas emigracji;
• obciążenie zbyt dużą ilością obowiązków jednego z
rodziców;
• większe prawdopodobieństwo rozpadu rodziny w sposób
formalny lub nieformalny;
• wskutek niepowodzenia wyjazdu, narażenie na pogorszenie
sytuacji materialnej rodziny16;

15E. Kozdrowicz, Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, [w] E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów,
Warszawa 2008, s. 23.
16 Tamże.
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Podsumowanie
Z przedstawionych powyżej przykładów, można wywieść, że
zjawisko
eurosieroctwa
stanowi
skomplikowany
proces,
pociągający za sobą mnóstwo negatywnych skutków w
codziennym życiu polskiej rodziny. Wyjazdy zarobkowe poza
granice kraju rodzica bądź rodziców powodują zaburzenia
fundamentalnych funkcji rodziny, pośród których wyszczególnić
można: wsparcie emocjonalne małoletniego oraz zagwarantowanie
stałości procesu socjalizacji. Powstające problemy z wychowaniem i
nauczaniem dzieci, związane są z brakiem właściwej opieki
rodziców lub opiekunów. Długotrwałe wyjazdy skutkują
ograniczeniem lub brakiem wzajemnej akceptacji, zrozumienia,
hamują rzetelne oddziaływanie na dzieci. Pomimo poprawy stopy
życiowej rodziny, członkowie oddalają się od siebie stając się sobie
co raz to bardziej obcy. Właściwe byłoby w tej sytuacji
podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu
wzbudzanie u rodziców podejmujących decyzję o wyjeździe ,
świadomości trudności i problemów, które powiązane są z
emigracją, a w szczególności wypracowanie wspólnych metod i
środków zapobiegawczych, skutkujących ochroną trwałości
wspólnoty rodzinnej i małżeńskiej.
Summary
Euro-orphanhood as a cause threats of the modern family
From the above examples, it may be concluded that the phenomenon eurosieroctwa is a complex process, entailing a lot of negative consequences in the daily life of the Polish family. Labor migration abroad parent or parents and disturb the fundamental functions of the family,
among which you can specify: emotional support of a minor and to guarantee the stability of the process of socialization. The resulting problems
of education and teaching children, are associated with lack of proper
care of their parents or guardians. Long-term trips result in limitation or
lack of mutual acceptance, understanding, reliable inhibit impact on
children. Despite the improvement in the standard of living of the family
members away from each other become themselves what it once more
alien. It would be appropriate in this situation to take preventive measures aimed at inducing the parents making the decision to leave, awareness of the difficulties and problems that are associated with emigration,
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and in particular the development of common methods and preventive
measures, resulting in the protection of the durability of the family and
marriage.
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Mateusz Obrębski

Rola rodziny we wspieraniu bulimiczki i anorektyczki
Wprowadzenie – definiowanie pojęcia
Anoreksja psychiczna (jadłowstręt psychiczny) to według
DSM-IV intensywny lęk przed przybraniem na wadze, połączony z
odmową regularnego właściwego odżywiania. Chora ciągle się odchudza, praktycznie nic nie je, głodówki trwają nawet kilka dni.
Często jest nieświadoma swojego zaburzenia.
Bulimia psychiczna (żarłoczność psychiczna) polega na częstych napadach niekontrolowanego apetytu – przejadania się, a
potem niewłaściwych zachowań mających na celu nie przybranie
na wadze (np. zażywanie środków przeczyszczających, zmuszanie
się do wymiotowania). Kolejne kryterium to częstotliwość: epizody
występują przynajmniej dwa razy w tygodniu, w okresie co najmniej trzech miesięcy.
Na zaburzenia odżywiania cierpi co raz więcej dziewcząt,
zwłaszcza w okresie dojrzewania (zaburzenia te w znikomym procencie dotyczą mężczyzn). Za główną przyczynę uważa się nowy
„ideał piękna”- kobiety szczupłej, wysportowanej (jak np. Ewa
Chodakowska). Młode dziewczyny za wszelką cenę chcą być atrakcyjne, wyglądać jak modelki z gazet. W ten sposób myślą, że będą
w stanie osiągnąć wszystko. Oczywiście przyczyn zaburzeń możemy się też doszukiwać w środowisku rodzinnym. Sam związek
dostrzegają nawet same chore.
Anorektyczki najczęściej opisują swoje matki w bardzo negatywnych słowach: natrętne, nieumiejące okazywać uczuć, dominujące. Za to ojców przedstawiają jako niedostępnych emocjonalnie –
gdzieś z boku. Chore na anoreksje psychiczne mają tendencje do
perfekcjonizmu, popadania w rutynę, zwiększonej uległości i często „zamykają się” w sobie. Zaś ich rodzinom przypisuje się następuje cechy:
• ograniczoną tolerancję na napięcia psychologiczne,
• nacisk na odpowiednie zachowanie i zasady,
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• sterowanie dzieckiem przez rodziców,
• nieumiejętność rozwiązywania konfliktów,
• częsty przypadek występowania w rodzinie nacisku na
szczupłą sylwetkę.
Połączenie cech osobowości i środowiska rodzinnego dziewcząt prowadzi do pogłębienia się zaburzeń. Dziewczyna chce spełniać oczekiwania, podporządkowuje się regułom. Nie otrzymuje
wsparcia od najbliższych, a więc nie ma się do kogo zwrócić ze
swoimi problemami. W takich domach więzi są luźne, raczej bardzo oficjalne, więc rodzice często nawet nie zauważają, że z ich
dziećmi dzieje się coś nie tak. Odkryto, że wysyłają oni nieprawidłowe komunikaty: podwójne sygnały (jednoczesne wsparcia i lekceważenia ich prób wyrażenia siebie).
Osobowość bulimiczki też charakteryzuje się dużą wrażliwością, uległością, nieumiejętnością poradzenia sobie z codziennymi
wyzwaniami życia. Tu jednak problem polega na tym, że dziewczyna obżera się (np. pod wpływem stresu), a potem obwinia się za
to co zrobiła. Za wszelką cenę też chce mieć świetną sylwetkę
(spełniać oczekiwania środowiska, być atrakcyjną), ale pozwala
sobie na te „słabości” za które potem surowo się karze. Szacuje się,
że bulimiczki zazwyczaj wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych (np. z problemem alkoholowym, przemocy). Padały one
nawet często ofiarom wykorzystywania seksualnego. W tym również przypadku dziewczęta nie mają wsparcia od najbliższych.
Nieprawidłowe wzorce i silny stres prowadzą do zaburzeń. Możliwe jest też, że kobieta w ten sposób chce zwrócić na siebie uwagęna swoje problemy.
Podłoże obydwu zaburzeń jest podobne. W obydwu przypadkach dziewczyny nie mają wsparcia, relacje są oziębłe, a oczekiwania rodziców zbyt wysokie. Mogą również występować krytyczne uwagi od strony najbliższych (np. od ojca: „Jeśli będziesz się
tyle obżerać żaden facet nie będzie Ciebie chciał”), które jeszcze
bardziej zaniżają (już i tak niską) samoocenę nastolatki. Te wszystkie czynniki mogą prowadzić do poważnych zaburzeń, które potem bardzo trudno wyleczyć, a ich konsekwencję mogą być drastyczne.
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Czym różni się funkcjonowanie anorektyczki od bulimiczki?
W ostatnich latach odnotowuje się wzrost osób cierpiących na
zaburzenia odżywiania. Chorobom głównie ulegają kobiety. Za
główną przyczynę tego zjawiska uważa się nowy „ideał piękna” .
Osoby niespełniające tych kryteriów czują się nieatrakcyjne, mają
zaniżoną samoocenę. Około 72% dziewcząt w Polsce przejawia
zachowania zaburzeń odżywiania tj.: jedzenie w ukryciu,
niemożność schudnięcia, przejadanie się lub niemożność
zahamowania apetytu w sytuacjach stresujących.1
Anoreksja psychiczna (jadłowstręt psychiczny) jest to lęk
przed przybraniem na wadze, połączony z niewłaściwym
odżywianiem. Zaburzenia te nie tylko wyniszczają organizm osoby
chorej (nie są dostarczane witaminy, substancje odżywcze
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania), ale wpływają też
niekorzystnie na ich samoocenę (co może prowadzić nawet do
depresji). Osoba chora przyjmuje minimalne ilości pożywienia.
Zdarzają się nawet kilkudniowe głodówki.
Natomiast bulimię psychiczną (żarłoczność psychiczną)
zdiagnozowano stosunkowo niedawno. Osoba ta też chce być
szczupła. Zaburzenie to polega na epizodach przejadania się, a
potem na obwinianiu się za to: np. osoba chora będzie się głodzić,
albo zażyje środki przeczyszczające lub po prostu zwymiotuje co
zjadła. Aby zdiagnozować bulimię zaburzenia te muszą się
pojawiać przynajmniej dwa razy w tygodniu przez okres minimum
trzech miesięcy. Między napadami obżarstwa często występują
głodówki
Bulimia może nie zostać stwierdzono, jeśli jej epizody
występują równolegle z objawami anoreksji psychicznej, w tedy
występuje tzw. anoreksja bulimiczna. Chora osoba kontroluje ilość
kalorii, walczy z uczuciem głodu, aż w końcu przychodzi moment
słabości, w którym pochłania nawet ogromne ilości potraw
wysokokalorycznych. Po tym epizodzie czuje się winna i zmusza
się do wymiotów.
F. Lwow, K. Dunajska, A. Milewicz., Występowanie czynników ryzyka jadłowstrętu psychicznego i bulimii u 18-letnich dziewcząt; Endokrynologia, Otyłość i
Zaburzenia Przemiany Materii 2007, tom 3 nr 3 s.78
1
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Można zaobserwować różnice w zachowaniu anorektyczki i
bulimiczki. Anorektyczka zazwyczaj twierdzi, że prowadzi zdrowy
tryb życia. Praktycznie nic nie je, ciągle stosuje jakieś diety „cud”.
Bardzo boi się przytyć. Uważa, że w tedy będzie samotna, wszyscy
będą się z niej śmiać. Liczenie kalorii wchodzi jej już w nawyk.
Nieustannie walczy z głodem. Ma mylne wyobrażenie o sobie,
wydaje jej się, że jest bardziej potężna niż w rzeczywistości. Często
chora nie jest świadoma swojego zaburzenia i zaprzecza. Za to
bulimiczki najczęściej wstydzą się swojego zaburzenia. Również
chcą czuć się piękne i szczupłe. Jednak często dopadają je
niepochamowane napady głodu. Nie potrafią się opanować i nie
patrzą co jedzą. Potem pełne poczucia winy idą to zwrócić –
zmuszając organizm do wymiotów. Bulimiczki bardzo wstydzą się
swojego zaburzenia (po pierwsze ile są w stanie zjeść, po drugie, że
potem to zwracają) i starają się to ukryć.
W obydwu przypadkach osobom chorym towarzyszy wiele
innych dolegliwości. Są one przemęczone, rozdrażnione. Ich
organizmy są bardzo osłabione: ( wypadają włosy, tracą
przytomność, mają zniszczone paznokcie, zęby atakuje próchnica).
Niejednokrotnie zdarza się, że anorektyczki spełniają również
kryteria depresji klinicznej. Również u bulimiczek stwierdza się
różne stany chorobowe, włącznie z depresją. Towarzyszą im często
skłonności do uzależniania się od środków przeczyszczających,
które wyniszczają ich organizmy. Wiele chorych z zaburzeniami
odżywianiu wykazuje zaburzenia lękowe oraz fobie społeczne.
Często nie umieją nawiązywać relacji z innymi ludźmi, boją się
odrzucenia, czują się niedowartościowane.
Obydwa zaburzenia są trudne do wyleczenia, a terapie są
długotrwałe. Często chore trafiają do szpitala wy bardzo ciężkim
stanie. W tym wypadku najpierw należy rozpocząć proces
hospitalizacji i przywrócić wagę chorej, by jej organizm był w
stanie przetrwać. Bardzo ważne jest podjęcie leczenia
psychologicznego. Należy podnieść samoocenę osoby chorej,
nauczyć ją zdrowych nawyków żywienia oraz kontrolować. W
bulimii często stosuje się terapie poznawczo-behawioralną, która
odnosi duże sukcesy. W obu przypadkach należy bardzo ostrożnie
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postępować z osobą chorą, ponieważ błąd może się skończyć nawet
samobójstwem.
Najprościej ujmując: anoreksja to, gdy osoba praktycznie nic
nie je, a bulimia to, gdy osoba ma napady obżarstwa, a potem to
zwraca. Jednak obydwa zaburzenia odżywiania są jednakowo
niebezpieczne i trudne do wyleczenia.
Wsparcie a wpływ przemocy psychicznej rodziców na umysł
dziecka
„Zniewolone Dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii” – publikacja
ta będzie obiektem moich rozważań. Budzi ona wiele refleksji u
czytelnika i zmusza do przemyśleń. Alice Miller urodziła się
12.01.1923 w Lwowie. W 1946 wyemigrowała do Szwajcarii.
Studiowała tam filozofie, psychologie i socjologie. Przez
dwadzieścia lat prowadziła praktykę terapeutyczną. Napisała
trzynaście książek o psychologii dziecięcej które stały się
bestsellerami i przetłumaczono je na 30 języków . W swoich
książkach pisze o agresji i przemocy fizycznej i psychicznej wobec
dzieci oraz jak to wpływa na ich dorosłe życie. Nie odwołuje się
tylko do swojego doświadczenia zawodowego, ale również do
bibliografii przywódców politycznych czy morderców. 14.04.2010
autorka zmarła.
Znajduje się ona na pewno w kręgu najlepszych
psychologów. Pokazała ona jakich zmian w człowieku dokonuje
przemoc i jak ważna jest funkcja rodziców - ile od nich zależy.
Alice Miller zrewolucjonizowała poglądy na wychowanie. Pod jej
dyktando było wychowywanych kilka pokoleń.- często
nieświadomie. Bicie dzieci, bezwzględny szacunek do rodziców
czy znęcanie psychiczne było czymś normalnym w większości
środowisk. Takie podejście wpływa na pogłębianie coraz bardziej
ucieranych postaw.
Według E. Aronsona, podane terminy są składnikami postaw,
a każdy z nich omawia następująco:
• Uprzedzenie
–
emocjonalny
komponent
postawy,
wskazujący na powstanie negatywnej albo wrogiej postawy w
stosunku do osób w danej grupie, uwarunkowany wyłącznie tym,
że są oni jej członkami.
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• Stereotyp – poznawczy budulec postawy, ujmowany jako
uogólnienie, odnoszące się do grupy, gdzie praktycznie wszystkim
członkom przypisuje się automatycznie jednakowe cechy.
• Dyskryminacja – składnik postawy wskazujący reakcję na
bodziec, ujmowany często jako bezzasadne , negatywne działanie,
które może być skierowane wobec jednostek przypisanych do
danej grupy, tylko na skutek tego, iż do niej przynależą2.
Alice Miler odwołuje się nawet do poradników
wychowawczych sprzed prawie trzystu lat. Nawołują one do nauki
posłuszeństwa w jak najwcześniejszych latach życia dziecka: „te
pierwsze lata mają między innymi tę dobrą stronę, że można w tedy
używać siły i przemocy”. A dlaczego? Bo dziecko będzie za słabe,
żeby oddać. Rodzimy się z świadomością i potrzebą akceptacji u
rodziców. Mały trzy latek nie będzie widział w ich zachowaniu nic
złego. Od maleńkiego będzie uczony, że nie może mieć własnego
zdania, że się nie liczy, a spowoduje to, że „Potem nawet nie
pamiętają, że kiedykolwiek miały wolę”. Jednym z pierwszych założeń
czarnej pedagogiki jest nauka dziecka nieokazywania emocjitłumienia ich w sobie. Chodziło o wytresowanie tak dziecka, żeby
było bezwzględnie posłuszne. Oczywiście dokonuje się tego
przemocą. Za najmniejsze marudzenie zostaje zbite. Ważne też jest
uświadomienie mu, że jest nikim, że powinien być wdzięczny za to,
że rodzice w ogóle raczę na niego spojrzeć, bo przecież jest tak
niedobrym dzieckiem. „Bicie jest tylko jednym ze sposobów
maltretowania, jest ono zawsze poniżające, gdyż dziecku nie wolno się
przed nim bronić i w dodatku winno za nie czuć wdzięczność i szacunek
do rodziców. Ale obok kary chłosty istnieje cały bogaty wachlarz
wymyślnych środków stosowanych „dla dobra dziecka”, których ono nie
potrafi rozpoznać i które właśnie dlatego często oddziałują niszczycielsko
na całe jego późniejsze życie” Wychowawca ma za cel wmówić
dziecku, że to wszystko jest dla jego dobra. Najmniejsze
przewinienie (jak wiadomo zdarza się nawet najgrzeczniejszemu
dziecku) jest wyolbrzymiane i budzi się u niego ogromne wyrzuty
sumienia. Celem czarnej pedagogiki jest zabicie w dziecku
E. Aronson., T. D Wilson., R. M. Akert Psychologia społeczna, Wydawnictwo
Zysk i S-ka Poznań 1997, s.543 – 546.
2
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wszystkiego co niewinne, beztroskie, radosne. Moim zdaniem jest
to pozbawienie dzieciństwa, a nawet przemienienie je w koszmar.
Jak się czuje dziecko? Musi zabić w sobie potrzebę
okazywania emocji. Nie ma przecież prawa ani płakać ani śmiać
się. Stara się na pewno, nie zasmucić wychowawców, a i tak nie
widzi u nich akceptacji. W ten sposób się uczy, że jego krzywda nie
interesuje nikogo. Wydaje mu się, że to wszystko to jego wina, a
jego poczucie wartości jest zerowe. Co najgorsze wpojone mu jest,
że musi kochać tych okrutnych rodziców….
Skąd zachowanie takie u rodziców? Przyczyn może być
wiele, aczkolwiek należy też ich się dopatrywać w ich
wychowaniu. Możliwe, że zaznali przykrości czy upokorzeń. Gdy
mają swoje dzieci czują się, że teraz one mogą nad kimś panować.
Ich frustracje znajdują ujście w znęcaniu się nad dziećmi. Jeszcze
kilkadziesiąt lat temu to wszystko w opinii publicznej było
normalne, a wręcz prawidłowe. Nie znano innych metod
wychowawczych, bo po co dziecko zachęcać czy mu tłumaczyć, jak
można mu przyłożyć raz czy drugi- tak prościej. Moim zdaniem to
po prostu porażka, znęcać się nad słabszym i w dodatku
niewinnym, bo np. skąd małe dziecko może wiedzieć, że jakieś
zachowanie jest nieodpowiednie. Rodzice też robili „z dzieci
głupie” i stosowali straszne metody wychowawcze (niektórych
zachowań nie umiem pojąć) np. : „Zwalczanie popędu płciowego za
pomocą ukazywania trupów służy tu jako uprawniony sposób ochrony
”niewinności”, zarazem jednak kładzie się w ten sposób podwaliny do
przyszłego rozwoju perwersji. Podobną funkcję pełni także systematyczne
wzbudzanie wstrętu do własnego ciała”. To normalne, że dzieci się
interesują swoim ciałem, są ciekawe, a czarna pedagogika to zabiła
w zarodku. Wprowadzanie w błąd lub karcenie za ciekawość (co
jest rzeczą naturalną) było zamierzonym celem, ponieważ lepiej się
manipuluje ludźmi głupimi. I tak krąg się zatacza: rodzice znęcają
się nad dziećmi, bo nad nimi się pastwiono, a dzieci znajdą sobie
swoje ofiary, by wyładować zbieraną przez lata agresje i żal.
Czarna pedagogika zmusza do bezgranicznego posłuszeństwa.
Była ona rozpowszechniona nie tylko w domach, ale i szkołach: „ A jeśli
czasem się trafi takie do którego nie można trafić za pomocą tak łagodnych
środków, oczywiście spuszczam mu lanie, ale robię do niego tak długie
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przygotowania, że stają się one dla niego dotkliwsze niż sama kara.”. Jak
widać w szkole też panowała dyscyplina. Słowo nauczyciela było
święte, a sprzeciw czy nieposłuszeństwo było surowo karane. Sam
pamiętam jak niejednokrotnie mój tata czy mama opowiadali, że
dostawali linijką po łapach, a w domu rodzice poprawiali. Więc nie
są to jakieś odległe czasy.
Funkcjonowanie rodziny i jej wpływ na dorosłe życie
Autorka w swojej książce opisała bardzo dokładnie trzy
życiorysy. Ukazała że, narkomania czy zbrodnie mogą być efektem
właśnie złego i brutalnego wychowania. Alice Miller za jeden z
przykładów wzięła bohaterkę książki „My dzieci z dworca ZOO”.
Napisano ją na podstawie autentycznych nagrań rozmów z
narkomanką Christianą F. z Berlina Zachodniego. Na początku
drugiej połowy XX wieku w Niemczech zaczęła szerzyć się
narkomania. Czytając książkę poznajemy młodą dziewczyną, która
jest osobą uzależnioną od narkotyków– straconą osobą. Bardzo
rzadko ktoś zastanawia się „dlaczego?”
Otóż dziewczyna opowiada o swoim dzieciństwie. Do
szóstego roku życia mieszkała na wsi. Wiodła tam wesołe i
beztroskie dzieciństwo. Wszystko się zmieniła, gdy z rodzicami i
młodszą siostrą przenieśli się do Berlina do jednego z wieżowców.
Można pomyśleć, że to dobra zmiana- lepszy komfort życia, więcej
możliwości, ale niestety w tym przypadku była to zła decyzja.
Mama dostała pracę, a ojciec siedział w domu bezczynniebezrobotny : „Jego wariackie napady szału zdarzały się coraz częściej”.
Dziewczyna wspominała jak ojciec ją brutalnie traktował: „Zawsze
wiedziałam, kiedy miało się zacząć: przyniósł z kuchni małą szczotkę do
zamiatania i zaczął mnie walić gdzie popadnie. Potem kazał, żebym mu
wyjaśniła różnicę między H i K. Oczywiście ja już kompletnie nie
kontaktowałam, dostałam znowu rżnięcie i – marsz do łóżka”.
Spowodowało to, że Christiana chciała jak najszybciej dorosnąć, by
mieć taką władzę jak ojciec. Sama opowiadała jak znęcała się nad
młodszą siostrą, ponieważ ona była słabsza. O matce wspominała,
że była dobrą kobietą, tylko może dlatego, że sama miała ciężkie
dzieciństwo była u niej znieczulica. Nie było też jej dużo w domu,
bo pracowała. „Christiana wcześnie musiała się nauczyć, że miłość i
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uznanie można zdobyć jedynie za cenę wyrzeczenia się własnych potrzeb,
odruchów i uczuć”. – spowodowało to wiele problemów i „rys” na jej
psychice. Kłopotem dla niej również było odnalezienie się w szkole.
Ucieczką od problemów stały się narkotyki. Powodowały u niej
zapomnienie, rozluźnienie. Bardzo szybko się uzależniła.
Brakowało pieniędzy, więc robiła wszystko, by mieć na działki.
W książce opisany jest Max Jąkała. Płacił za biczowanie
siebie. : „Można sobie przecież łatwo wyobrazić, że jego matka, kiedy już
spuściła mu lanie, zawsze dbała o to, by go nakarmić. Co zaś do
Christiany – nigdy by nie mogła wytrzymać swego pierwszego spotkania z
Maxem Jąkałą, gdyby nie jej uprzednie przeżycia z własnym ojcem. Teraz
on się w niej odezwał i biła swego klienta nie tylko na jego polecenie, ale z
powodu całego nagromadzonego w sobie nieszczęścia bitego dziecka”. Ta
książka świetnie ukazuje jakie skrzywienia powoduje żal
nagromadzony w dzieciństwie. Warunkowało to określone
zachowanie rodziców – nawyk zachowania w stosunku do dziecka.
Według G. W. Allporta, pojęcie „postawy” wyraża się w
„psychicznym i nerwicowym stanem gotowości, zorganizowanym
przez doświadczenie, wywierającym ukierunkowujący lub dynamiczny wpływ na reakcję jednostki w stosunku do wszystkich
przedmiotów czy sytuacji, z którymi jest on związany”3. Natomiast
W. A. Scott uważa, iż postawę można określić jako „nawyk lub jako
wewnętrzną reakcję antycypacyjną, pośredniczącą w stosunku do
zewnętrznego zachowania”4.
Po przeczytaniu spostrzeżeń Alice Miller uświadomiłam
sobie, że Christiana tak naprawdę nie zaznała akceptacji i miłości w
życiu. Kolejnym przykładem jest Adolf Hitler. Ciężko szukać dla
niego jakiegokolwiek usprawiedliwienia. Jest odpowiedzialny za
śmierć milionów ludzi. Świadomie też manipulował narodem
niemieckim i wykorzystywał to, że jest dla nich autorytetem.
Jako dziecko zaznał wielu przykrości, upokorzeń: „Cokolwiek
by zrobił, nie miało to żadnego wpływu na codzienną chłostę”.
Wychowywał się w okrutnych warunkach. Musiał wszystkie swoje
T. Mądrzycki., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP,
Warszawa 1977, s.13.
4 S. Mika., Psychologia społeczna , PWN, Warszawa 1987, s.113.
3
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uczucia- przemilczeć, inaczej zostałby zakatowany. Może jego
nienawiść do Żydów zrodziła się dlatego, że jego ojciec był pół
Żydem. Babka Adolfa „puściła” się z żydowskim lekarzem. W jego
domu było traktowane to jako wstyd i hańba, może dlatego ojciec
znęcał się nad swoim synem… Gdy został dyktatorem role się
odwróciły. Każdy musiał go słuchać, sprzeciw oznaczał śmierć.
Miał władzę- był panem życia i śmierci. Ludzie się go bali- jak on
ojca. Na pewno był człowiek inteligentnym, ponieważ świetnie
wykorzystał sytuacje ekonomiczną i społeczną panującą w
Niemczech. Może obozy koncentracyjne w jakiś sposób
przypominały jego dom rodzinny.
Alice Miller świetnie ukazała do czego może doprowadzić
znęcanie psychiczne i fizyczne na dziecku. Może gdyby jego matka
stanęła w jego obronie, albo wychowywał się w normalnej rodzinie
niedoszło by do II Wojny Światowej. Nie wiemy tego, aczkolwiek
nikt nie rodzi się złym człowiekiem! Nasza osobowość i psychika
kształtują się najbardziej w tych pierwszych latach życia.
Autorka przybliżyła również w swojej książce postać Jurgen’a
Bartsch’a. Jego morderstwa na tle seksualnym wstrząsnęły
społeczeństwem. W tym przypadku też możemy jego dorosłe
zachowania powiązać z przeżyciami z dzieciństwa.
Był sierotą. Pierwsze miesiące życia spędził u sióstr
zakonnych. Potem trafił do rodziny adopcyjnej. Bito go, matka
groziła mu nożem, wykastrowano go jako małego chłopca, był
wykorzystywany seksualnie. „Stało się zwyczajne, że matka mnie
kopała”. Rodzice traktowali go jak śmiecia- niższy podgatunek.
Nawet chyba nie wpadli na pomysł, że on może mieć jakieś
uczucia. Ten morderca, gdy już dorósł wybierał sobie na ofiary
chłopców, którzy mieli skórzane spodnie- takie jak on w
dzieciństwie. Wykorzystywał ich, torturował, a potem zabijał
„naszym nożem”. Piwnica w której tego dokonywał przypominała
tą, w której był zamykany.
Teraz możemy kolejny raz zastanowić się czy dopuściłby się
tych zbrodni, gdyby nie został skrzywdzony w dzieciństwie?
Niewiarygodne jak te emocje i krzywdy z najmłodszych lat życia
zostają w człowieku.
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Czytając tą książkę poznałem na swój sposób niezwykłą
osobę. W lipcu skończy on 22 lata. Można powiedzieć, że dopiero
wchodzi w dorosłe życie. Z nieznanego powodu postanowił mi się
zwierzyć. Może w ten sposób szuka pomocy. Chciałam opisać jego
historie, ponieważ wydaje mi się podobny do ludzi, których
opisuje Alice Miller w swojej książce. Opowiadał o swoim ojcu,
który go bił- pokazywał mi blizny po „latającej” puszcze piwa czy
butelce wódki. Ojciec również próbował wykorzystać go
seksualnie. Będąc u niego w domu od razu można wyczuć tą
patologiczną atmosferę. Matka się zwraca do niego per
„Piździelcu”- nie patrząc, że jest z nim obca osoba. Wspominał, że
kiedyś rodzice jako malutkiego chłopca zostawili go samego,
wzbudzając w nim poczucie, że to jest jego wina, bo był
niegrzeczny. Jednak opowiadając o rodzicach mówi, że ich kocha –
po mimo tylu krzywd. Na siłę w pamięci wyszukuje tych parę
pozytywnych sytuacji i tłumaczy (chyba sam sobie), że za to
właśnie ich szanuje.
Wpływ tych wszystkich upokorzeń, blizn na ciele i w duszy
na dorosłe życie? Po ukończeniu szkoły wyprowadził się na drugi
koniec kraju- z dala od domu. Znalazł pracę, zamieszkał z
wujostwem. Jednak w tym nowym domu jest podobna sytuacja jak
stamtąd, gdzie uciekł. Przyzwyczaił się już do tego. Zarabia
pieniądze - zamiast usamodzielnić się zacząć życie na własny
rachunek to przyzwyczaił się, że musi żyć w środowisku
patologicznym- wmówiono mu, że nie da sobie sam rady. Ma też
problem ze związkami. Wybiera sobie partnerki, które go traktują
w podobny sposób jak Matka. Nie potrafi pojąć, że ktoś był by
wstanie pokochać go bezwarunkową miłością, dawać ciepło,
uczucie, akceptacje i szanować go. Szuka też przygód w związkach
sadomasochistycznych, czuje spełnienie i podniecenie, gdy sprawia
kobiecie ból fizyczny lub krępuje ją- w tedy ma nad kimś kontrole.
Myślę, że to najlepszy przykład, że na co dzień w naszym
społeczeństwie funkcjonują ofiary nieprawidłowego wsparcia
rodzinnego. Na pewno jest świadomy swoich „rys” w psychice,
dlatego zaczął chodzi na terapie. Może to pół sukcesu, iż wie, że
jest problem.
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Przemoc psychiczna i brak wsparcia ze strony rodziców
powoduje wiele zapaści. Niedocenienie przez opiekunów skutkuje,
iż wiele dzieci i młodzieży próbuje się zmienić. Taka zmiana może
oscylować w popadnięcie w jakąś chorobę jak np. bulimia czy
anoreksja. Brak wsparcia przekłada się często na różne bicie i
znęcanie nad dziećmi. Gdy zabraknie czegoś dziecko będzie
„upośledzone psychicznie”. Niebywałą sztuką jest prawidłowo
wychować dziecko, znosić jego humorki i cierpliwie tłumaczyć i
uczyć wszystkiego.
Streszczenie
Przedmiotem moich badań była rola rodziny i jej wpływ na funkcjonowanie bulimiczki i anorektyczki. Podejmując takie rozważania zastanawiałem się nad wieloma aspektami tworzenia się postaw rodziców
w stosunku do dzieci z wyżej wymienionymi chorobami. Jak się okazało,
są one determinowane podejściem rodzica do dziecka, które może wynikać z niewłaściwego wsparcia a także brakiem dawania pozytywnych
wzorców. Często zapaść w taką chorobę przejawia się u młodzieży tym,
że rekompensują sobie to, że niespełnianą określonych oczekiwań rodziców. W środowisku w którym żyją są zdani na indywidualne podejściem
swoich bliskich i często trudno spełnić im wysokie oczekiwania, które
nakłada na nich rodzina.
Słowa kluczowe; rodzice, wsparcie, podejście społeczne, wizerunek, postrzeganie, bulimia, anoreksja
Summary
The role of the family in supporting the bulimic girl and anorexics
A role of the family and her influence on functioning of the bulimic
girl and anorexics were an object of my examinations. Passing such dissertations I gave some thought to many aspects of the formation of attitudes of parents towards children with mentioned above illnesses. As it
turned out, they are determined stalking the parent to the child which can
result from improper supporting as well as the lack of letting of positive
templates. Collapse often into such illness manifests itself at young
people with the fact that they are compensating themselves for it, that
not-fulfiled of determined expectations of parents. In the environment in
which they live they are turned over on individual with tricking one's
family and friends and often it is hard to meet high expectations which
the family is putting on them for them.
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Anna Bzówka

Podsystemy rodziny jako uporządkowana całość
Wprowadzenie
Rodzina jest pierwszym i naturalnym środowiskiem, do którego przynależność wynika z samego faktu urodzenia1. Dlatego jest
ona podstawowym obszarem wpływów oddziałujących na rozwój i
funkcjonowanie. To właśnie rodzina kształtuje osobowość wszystkich jej członków, w takim stopniu aby każdy mógł pełnić odpowiednią rolę. W niej człowiek uczy się podstawowych umiejętności
życiowych, kształtuje swoją osobowość, nabiera przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach życia, tu formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań2. Dlatego rodzina ma znaczący wpływ na
kształtowanie jednostek należących do jej struktury. Istnieje bardzo
duża zależność między funkcjonowaniem człowieka w rodzinie, a
poza nią. Życie rodzinne toczy się w codzienności zachowań i interakcji. Rodzina zaspokaja potrzeby członków, te podstawowe, ale i
wyższe, tworząc w ten sposób charakterystyczny i specyficzny dla
każdej rodziny klimat życia rodzinnego. Jest ona miejscem przechowywania i przekazywania wszelkich wartości duchowych oraz
kulturowych. Funkcjonalna, prawidłowa rodzina zapewnia rozwój
swoim członkom, zaspokaja ich emocjonalne potrzeby, które pozwalają na znalezienie równowagi między autonomią i zależnością.
Prawidłowa rodzina zapewnia także wzrastanie każdemu ze swoich członków, pozwala na poczucie własnego ja. W skład takiej rodzinny wchodzą jednostki dojrzałe, które charakteryzują się wyznaczeniem właściwych granic własnego ja, własną tożsamością.
Będąc członkiem systemu rodzinnego, jednostka jednocześnie wyraźnie określa własną odrębność osobową3.

M. Łobucki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 43
E. Jarosz, Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i
rozwiązania. Warszawa 2006s. 111
3 Por. J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994, s. 60
1
2
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W literaturze spotykamy różne ujęcia funkcji rodziny oraz ich
klasyfikacje. Ogólnie ujmując „funkcja rodziny to skutki wywołane
przez działalność i zachowanie członków rodziny, ujawniające się
w samej rodzinie lub też poza nią, bez względu na to, czy były one
zamierzone czy pożądane przez zbiorowości szersze, ogólnospołeczne”4. Najważniejsze funkcje, które możemy wyróżnić to: prokreacyjna,
socjalizacyjna,
kulturotwórcza,
opiekuńczowychowawcza, wspomagania rozwoju osobowości, wspomagania
rozwoju moralno-religijnego, ekonomiczna rodziny, profilaktyczna
i emocjonalna. Stopień realizacji tych zadań pomaga określać, czy
jest to rodzina optymalna. Ze względu na złożoność i wielość zagadnień dotyczących rodziny nie sposób zdefiniować i opisać
wszystkie jej aspekty.
Systemowa teoria rodziny
W literaturze psychologicznej występuje wiele podejść teoretycznych, które dotyczą problematyki rodziny. Jedną z najbardziej
istotnych perspektyw badawczych jest teoria systemu rodzinnego5.
W szczególny sposób skupia się ona na traktowaniu rodziny jako
systemu posiadającego określony zespół norm i zasad oraz środków podtrzymujących jego spójność6. Ponadto każdy system posiada określone cele i sposoby zaspokajania potrzeb członków swojej rodziny, a także własne sposoby społecznego funkcjonowania.
T. Tomaszewski polski psycholog, twórca teorii czynności definiuje system jako: „zbiór elementów, powiązanych między sobą
w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w
określony sposób.” Zaś twórca ogólnej teorii systemów Ludwig
von Bertalonffy (biolog) definiuje system jako rzecz złożoną, a dokładniej jako zbiór elementów i zachodzących między nimi dynamicznych relacji oraz sprzężeń tworzących zdolną do funkcjonowania całość. U podstaw leży założenie izomorfizmu. W związku z

4 A. Błasiak, Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości, [w:] Wybrane
zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków 2010, s. 74
5
L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów, [w:] Wprowadzenie do
systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999
6 M. Braun-Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, KUL, Lublin 2007
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tym na gruncie psychologii przedstawia się rodzinę jako system,
rozumiany całościowo, złożony z poszczególnych, powiązanych ze
sobą elementów, którymi są w tym przypadku członkowie rodziny
pozostający ze sobą w interakcji podczas wspólnego życia7. Całość
ta jest czymś o wiele większym niż tylko sumą elementów. Ponadto
rodzina jako system musi posiadać mechanizmy utrzymujące w
nim równowagę. Jest to podstawa zdrowego funkcjonowania. Pojęcie równowagi można scharakteryzować jako tendencje do zachowania stałości niezależnie od zmian w otoczeniu zewnętrznym.
Rodzina zachowuje się zgodnie z pojęciem homeostazy rodzinnej8.
Świadczy o tym między innymi to, że członkowie starają się zachować stałość i równowagę we wzajemnych relacjach. Ponadto
systemy te mają wypracowane wzorce zachowań, które powtarzają
się i można je w pewnym stopniu przewidywać.
Celem ogólnej teorii systemów jest sformułowanie takich zasad funkcjonowania, które będą miały zastosowanie do systemu
dowolnego rodzaju, niezależnie od charakteru elementów go tworzących i niezależnie od działających w niej sił (rozumienie, planowanie, przewidywanie). Każdy system zawsze istnieje w otoczeniu
z innymi systemami, z którymi tworzy uporządkowaną hierarchię
systemów. Systemy większe zawierają systemy mniejsze. Każdy z
tych systemów funkcjonuje na podstawie tych samych zasad (ogólnej teorii systemu).
W perspektywie systemowej rodzina traktowana jest jako system społeczny. Życie rodzinne w tym ujęciu to wzajemna interakcja
hierarchicznie zorganizowanych systemów utworzonych przez
jednostki. Można wyróżnić dwa podejścia. Pierwsze ujmuje rodzinę jako system tu i teraz, możemy analizować rodzinę w każdym
momencie. Funkcjonowanie członków rodziny jest zrozumiałe w
kontekście tego, co dzieje się tu i teraz. Drugie podejście ujmuje
rodzinę jako system zmieniający się w czasie, tzn. rodzina nie jest

7 M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Impuls, Kraków 2007,
s. 17-25
8 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Impuls, Kraków 2009,
s. 51-52
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statyczna, podlega procesowi przemian w czasie. Jest to podejście
rozwojowe, integracyjne (międzypokoleniowe).
Założenia systemowej teorii rodziny
Całościowość
Jednym z głównych założeń systemowej teorii rodziny jest całościowość, która oznacza, że system rodzinny stanowi integralną
strukturę, która nie jest tylko prostą sumą elementów składowych9.
Jest to całość, która może być porównana z żywym organizmem.
Poznanie poszczególnych członków rodziny nie jest równoznaczne
z poznaniem całego systemu. Wszystkie elementy są od siebie zależne, każda zmiana funkcjonowania jednej osoby wywiera wpływ
na funkcjonowanie wszystkich pozostałych członków. Można powiedzieć, że w rodzinie każda z osób wywiera wpływ na interakcje, w których bierze bezpośredni udział oraz na wszystkie inne
interakcje między pozostałymi członkami rodziny, a także odwrotnie wszystkie te interakcje wpływają na funkcjonowanie tej osoby.
Więc do systemu rodzinnego powinno się podchodzić holistycznie
i szeroko, gdyż system ten jest również rezultatem interakcji pomiędzy elementami tego systemu, czyli członkami rodziny.
Ekwifinalizm i ekwipotencjalność
Kolejnymi ważnymi założeniami systemowej teorii rodziny są
ekwifinalizm oraz ekwipotencjalność10. Ekwifinalizm mówi o tym,
że identyczne warunki końcowe można osiągnąć w różny sposób
oraz przy różnych warunkach początkowych. Na przykład studenci medycyny kończący studia z podobną średnią. Jeden z nich może pochodzić z zamożnej, wykształconej rodziny, drugi zaś z ubogiej, niewykształconej rodziny.
Ekwipotencjalność mówi o tym, że taki sam stan początkowy
może wywołać różne skutki. Na przykład dwie rodziny żyjące w
ubóstwie, z których jedna dzięki włożonemu wysiłkowi oraz umie9 B. Józefik, Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin, [w:] L. Górniak, B. Józefik
(red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin, Kraków 2003, s. 24
10 M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny
własnej, CMPPP, Warszawa 2001, s. 8-9
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jętnościom osiągnie wyższy status materialny od drugiej rodziny,
która dalej będzie żyła w ubóstwie.
Sprzężenia zwrotne
Kolejne ważne założenie systemowej teorii rodziny to przyczynowość cyrkularna (kolista). Jest to myślenie, w którym zadajemy sobie pytanie w jaki sposób zachowania dwóch osób wzajemnie się modyfikują (np. w jaki sposób zachowanie męża kształtuje
zachowanie żony, a żony kształtuje zachowanie męża – ich zachowania są efektem swoich zachowań)11. Zachowania osób w rodzinie wzajemnie się warunkują, odrzucamy w tym podejściu dotychczas stosowane myślenie przyczynowo-skutkowe (model linearny),
gdzie zachowanie osoby jest traktowane jako skutek czegoś (co
wiąże się ze wskazaniem winowajcy i ofiary). W przyczynowości
cyrkularnej jest inaczej, gdyż zachowania osób traktowane są jako
pętle sprzężenia zwrotnego, co oznacza, że zachowanie każdej z
osób wchodzącej w interakcje oddziałuje na zachowanie partnera
interakcji, a jednocześnie jest modyfikowane przez zachowanie tego partnera. Odzwierciedla to wielokierunkowość związków zachodzących w obrębie systemu. Wszystkie osoby biorące udział w
interakcji kształtują interakcję i są odpowiedzialne za jej charakter.
Relacje zachodzące między dwoma osobami, np. mężem i żoną,
wpływają nie tylko na nich, ale także na inne osoby, które należą
do tej rodziny. Jest to kompleksowy i systemowy charakter relacji
rodzinnych. Członkowie wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje
w zależności od określonych układów i podsystemów determinowanych przez zachodzące transakcje. Granice między podsystemami pomimo tego, że nie są jawne, formują całościową strukturę
rodziny. W związku z tym należy stwierdzić, iż rodzina jako struktura nie sprowadza się do sumy poszczególnych części, czyli jej
członków, lecz stanowi dynamiczny system kształtowany przez
wzajemne interakcje.

T. Gosztyła, Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 57
11
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Wyróżnia się dwa typy sprzężeń zwrotnych (przyczynowości
cyrkularnej)12. Pierwszy rodzaj to sprzężenia symetryczne (pozytywne), w których partner interakcji odpowiada na zachowanie
osoby pierwszej zachowaniem tego samego typu nasilając tym samym zachowania pierwszej osoby, np. pomoc rodzi pomoc, agresja
rodzi agresję. Może to prowadzić do zmiany systemu np. rozpadu.
Drugi rodzaj to sprzężenia komplementarne (negatywne). W tym
przypadku partner interakcji odpowiada na zachowanie osoby
pierwszej zachowaniem komplementarnym, które nasila zachowanie osoby pierwszej (wchodzimy albo w rywalizację albo w komplementarność), np. agresywność osoby A jest nasilana przez uległość osoby B – występuje sprzężenie. Są to zachowania uzupełniające się, komplementarne, dlatego jest to sprzężenie negatywne.
Partnerzy nasilają u siebie zachowania komplementarne.
Wszystkie osoby w systemie są odpowiedzialne za interakcje,
razem ją kształtują. Symetryczność, ani komplementarność same w
sobie nie są ani dobre ani złe. Problem rodzi się tam, gdzie pewien
typ sprzężeń ulega usztywnieniu i partnerzy interakcji nie są w
stanie zmienić swoich zachowań (i w związku z tym postępują
schematycznie). W takiej sytuacji powtarzana jest ciągle pewna sekwencja zachowań, stąd problemem staje się interakcja. Może on
obejmować nie tylko małżeństwo, ale też pozostałą część rodziny,
np. relacje między rodzicami i dzieckiem.
Morfogeneza i morfostaza
W każdej rodzinie ma miejsce jakiś ustalony wzorzec postępowania, ale niektóre wydarzenia mogą wpływać na ten wzorzec wywierając presję, aby go zmienić, zwłaszcza zachowania lub relacje
(stresory), np. urodzenie dziecka, praca. W takich przypadkach rodzina może zareagować na 2 możliwe sposoby13. Pierwszym z nich
jest dokonanie zmiany. Wtedy rodzina włącza mechanizm morfogenezy. Przykładem może być sytuacja, w której mama zamierza podjąć
pracę. Wtedy cała rodzina może się zreorganizować, ponieważ nie
J. Kubitsky, Vademecum terapeuty rodzinnego, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010, s. 65
13 J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994
12
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będzie posprzątane i ugotowane. W związku z tym członkowie rodziny muszą zacząć sobie radzić sami. Drugą możliwością jest brak
dokonywania jakiejkolwiek zmiany, w celu ochronienia statusu quo.
Wtedy uruchamia się mechanizm morfostazy. W związku z tym
członkowie rodziny blokują tę zmianę na różne sposoby, np. dziecko
zaczyna mieć problemy w szkole. Zachowania te pełnią funkcję morfostatyczną, stanowiąc zaburzony sposób na blokowanie zmian, w
celu ochrony rodziny przed nową sytuacją.
Morfostaza to taki mechanizm, który powoduje, że rodzina
ochrania istniejący w niej stan rzeczy, czyli jest to dążenie systemu
do stabilizacji własnej struktury i do stałości. Przewidywanie zmiany morfogenetycznej może wywołać u członków rodziny niepokój
jeśli rodzina nie jest gotowa na zmianę, czy na rozwój; powoduje
ochronę istniejącego stanu rzeczy. W takim wypadku może się zdarzyć, że określone zachowanie członka rodziny, w tym zachowanie
objawowe można traktować jako próbę opóźnienia lub nawet zablokowania zmiany.
Morfogeneza to mechanizmy, które zapewniają rodzinie rozwój i zmianę; wynikiem morfogenezy jest wzrost zróżnicowania
części składowych systemu, w wyniku czego każda z tych części
może rozwijać się w swojej złożoności jednocześnie pozostając w
funkcjonalnym związku z całością. Zapewnia członkom rodziny i
ich interakcjom zmiany w czasie w odpowiedzi na różne stresory.
Adaptacja oznacza zmianę, jaka dokonuje się wewnątrz systemu
rodzinnego w odpowiedzi na zmiany zachodzące w środowisku
wewnętrznym lub zewnętrznym rodziny – istnieją sytuacje gdy
dotychczas ustalone wzorce postępowania zaczynają być nieadekwatne, co zmusza rodzinę do zreorganizowana dotychczasowych
wzorców zachowania.
Typy interakcji
Według Marii Braun- Gałkowskiej w rodzinie działają różne
„typy interakcji”. Autorka opisuje typy małżeńskie (między mężem, a żoną), rodzicielskie (miedzy rodzicami a dziećmi), braterskie (między dziećmi) oraz kontakty ze starszym pokoleniem (kontakt małżonka z rodzicami lub kontakty dzieci z dziadkami).
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W komunikacji interpersonalnej w rodzinie najważniejszym
podsystemem jest podsystem małżeński14. Małżeństwo oferuje role
współmałżonka i rodzica, stanowiące dodatkowe źródło poczucia
własnej wartości. Podejmowane role przyczyniają się do podwyższenia obrazu Ja i własnej wartości. Od męża bądź żony wymaga
się podejmowania ważnych życiowo decyzji, decydowania o przyszłości i losie dzieci. Mają oni również władzę rodzicielską. Małżeństwo to związek, który daje silne wsparcie i obniża poczucie
samotności. Prawidłowo funkcjonujące małżeństwo charakteryzuje
równość i bliskość emocjonalna, co pozytywnie wpływa na wzajemną troskę, szacunek i działanie na korzyść drugiej osoby. Bliskie
kontakty wiążą się także z gotowością do zwierzeń, ujawnianiem
sobie intymnych szczegółów życia i zaufaniem15. Czynniki te są
silnym źródłem wsparcia emocjonalnego i społecznego.
Relacja małżonków uczy dzieci mechanizmów komunikowania, dlatego ważne jest aby między rodzicami występował prawidłowy przebieg w komunikacji. Ma to wpływ na kształtowanie
przez dzieci swojej pewności siebie oraz daje to poczucie wsparcia
emocjonalnego ze strony rodziców. Dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych oraz takich, w których relacja rodziców jest zaburzona,
częściej bywają zagrożone wchodzeniem w nieodpowiednie
związki w przyszłości.
Podsystemy rodzinne
Istotnym podziałem na kryteria tworzenia podsystemów jest
wyodrębnienie przymierza i koalicji. Mają one bardzo duże znaczenie w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, gdyż w zależności
od tego, które z nich występują mogą mieć pozytywny, bądź negatywny wpływ, do tego stopnia, że system może się nawet rozpaść.
Przymierze definiuje się jako związek dwojga lub większej
liczby osób o granicach przepuszczalnych, które łatwo można
przekraczać w obu kierunkach. Osoby te łączą się ze sobą ze
14 M. Braun- Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo KUL ,
Lublin 2007, 9-11.
15 D. G. Myers, Bliskie związki a jakość życia, [w:] Czapiński (red.). dz. cyt., s.
217–218
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względu na wspólne poglądy, wartości, zainteresowania. Granice
są łatwo przepuszczalne np. przygotowanie posiłku. Im więcej występuje takich podsystemów tym ma to lepszy wpływ na funkcjonowanie rodziny.
Koalicja to najczęściej związek 2 osób, który jest skierowany
przeciwko trzeciej osobie. Granice otaczające koalicję są nieprzepuszczalne, tzn. koalicje trudno opuścić. Obecność koalicji w systemie jest szkodliwa. Pojawienie się koalicji powoduje, że pojawiają
się symptomy, zaburzenia, przemoc w systemie, a nawet system
może się rozpaść. Najbardziej szkodliwa koalicja to taka, w której
członkowie należą do różnych pokoleń (np.: żona i matka przeciwko mężowi). Zaburza to hierarchię władzy w systemie. Pojawia się
niejasność kto sprawuje władzę, kto jest autorytetem. Koalicja może
mieć mniej lub bardziej jawny charakter. Przykładem tworzenia
koalicji przeciwko trzeciej osobie może być chociażby plotkowanie.
Granice jako właściwości systemu
Granice to zasady określające kto należy do danego systemu
oraz jakie ma tam prawa i obowiązki. „Granice rodzinne stanowią
niewidzialne bariery, które regulują liczbę i jakość kontaktów w
rodzinie oraz pomiędzy rodziną i innymi systemami. Granice wyznaczają przepływ informacji w rodzinie i z tego względu powinny
być elastyczne”16. Każda społeczność i system ma granice, których
nie widać, ale mimo to wiemy kto przynależy do tej społeczności, a
kto nie. Granice te nie muszą być zdefiniowane. Ponadto przepuszczalność może być różna. Granice mają niekiedy charakter emocjonalny, psychologiczny. Dla właściwego funkcjonowania systemu
rodzinnego fundamentalne znaczenie posiada jasność i przepuszczalność jego zewnętrznych i wewnętrznych granic. Chodzi tu
przede wszystkim o to, aby granice systemu zapewniały członkom
rodziny możliwość uczestnictwa w szerszych grupach społecznych
i swobodne realizowanie należnych im funkcji bez naruszenia rodzinnej tożsamości17.
L. Bakiera, Rodzina w teorii psychologicznej, „Studia Edukacyjne” nr 6/2004, s. 147
J. Kubitsky, Vademecum terapeuty rodzinnego, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010, s. 31-35
16
17
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Rodzina definiuje to, kto należy do podsystemu (rodzice mogą kogoś dołączyć do swojego podsystemu najstarsze dziecko, które pilnuje młodszego rodzeństwa. Opiekujący się ma wtedy prawa
i obowiązki rodziców wobec młodszego rodzeństwa. Granice mogą
być wytyczone czynnikami biologicznymi lub psychologicznymi
(kiedy sami kogoś włączamy lub wyłączamy).
Przynależność do określonego podsystemu nie ma charakteru
wyłącznego, bowiem każdy przedstawiciel rodziny może należeć
jednocześnie do różnych podsystemów. Najważniejszym podsystemem rodzinnym jest podsystem małżeński, gdyż to on daje początek rodzinie i stanowi o jakości jej funkcjonowania18. Ważne jest,
żeby granice były klarowne i wyraźne, czyli odpowiednie zdefiniowanie - wszyscy wiemy jaka jest przynależność i zasady. Istotna
jest również przepuszczalność, czyli łatwość z jaką informacje mogą przenikać między systemami. Inne są granice między członkami
rodziny, a inne w społeczeństwie. W systemie rodzinnym granice
spełniają trzy funkcje. Pierwsza z nich dotyczy powstrzymywania
innych przed wchodzeniem w naszą przestrzeń i nadużywaniem
nas. Druga funkcja granic to powstrzymywanie nas przed wchodzeniem w przestrzeń innych i nadużywaniem ich oraz trzecia
umożliwia nam życie w zgodzie z poczuciem tego, kim jesteśmy19.
Wyróżnia się trzy rodzaje granic. Jednym z nich jest granica
między rodziną a otoczeniem (granice zewnętrzne). Pozwalają one
na intymność rodziny, jej odrębność, która jest wyznaczona przez
tożsamość rodzinną, czyli poczucie członków, że razem tworzą rodzinę, mają własne mieszkanie i wspólne życie. Kolejny rodzaj dotyczy granicy między poszczególnymi podsystemami rodzinnymi wiadomo kto jaką spełnia rolę, wyraża się np. poprzez oddzielne
pokoje. Ostatnim rodzajem są granice między konkretnymi osobami współtworzącymi system (granice wewnętrzne). Każdy ma

18 M. Braun- Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo KUL ,
Lublin 2007, 9-11
19 P. Mellody, Granice ja – trudności w ustanawianiu granic funkcjonalnych, [w:]
ABC psychologicznej pomocy, red. J. Santorski, Warszawa 1993, s. 85
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prawo do własnej tożsamości, gdyż każda osoba jest indywidualną
jednostką, która ma prawo do własnego życia20.
Podsumowanie
W perspektywie systemowej rodzina traktowana jest jako system społeczny. Życie rodzinne w tym ujęciu to wzajemna interakcja
hierarchicznie zorganizowanych systemów utworzonych przez jednostki. System rodzinny stanowi integralną strukturę, która nie jest
tylko prostą sumą elementów składowych. Jest czymś o wiele głębszym. Poznanie systemu wymaga holistycznego i szerokiego spojrzenia na życie całej rodziny, gdyż każdy system jest rezultatem interakcji pomiędzy jego elementami. Aby poznać system rodzinny, nie wystarczy poznanie poszczególnych członków rodziny, gdyż poznanie
systemu rodzinnego wymaga całościowego spojrzenia na rodzinę.
Ujęcie rodziny jako systemu pozwala na uwzględnienie szeregu
czynników występujących w systemie rodzinnym. Podejście systemowe proponuje traktowanie rodziny w kategoriach globalnych,
uwzględniających wszystkie elementy obecne w interakcjach rodzinnych. Globalne traktowanie systemu rodzinnego oznacza, że wszyscy
członkowie rodziny wnoszą wkład w funkcjonowanie systemu na
poszczególnych poziomach. Systemowe ujęcie rodziny, dostarczające
teoretycznej bazy dla ujmowania szeregu czynników. Daje ono możliwość analizowania rodziny w różnorodnych aspektach i pod różnym kątem. Na przykład relacje między matką i ojcem są równocześnie uwarunkowane relacjami rodziców do dzieci. Jakiekolwiek
zmiany w kontaktach rodziców z dziećmi będą wpływać na wzajemne relacje matki z ojcem. Zmiana w zakresie jednego elementu (np.
utrata pracy ojca) pociąga za sobą zmiany w całości funkcjonowania
systemu rodzinnego.
Istotnym czynnikiem jest homeostaza, czyli równowaga w
funkcjonowaniu rodziny. Świadczy o niej między innymi to, że
członkowie starają się zachować stałość i równowagę we wzajemnych relacjach. Kolejną istotną rolę pełnią granice, dzięki którym
członkowie rodziny mogą jednocześnie zaspokajać swoją potrzebę
M. Braun- Gałkowska, Profilaktyka życia rodzinnego, „Małżeństwo i Rodzina”
nr 1/2002, s. 14-21
20
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przynależności do grupy, jak i potrzebę autonomii i indywidualności. To zapewniają granice o optymalnej przepuszczalności, dzięki
czemu możliwy jest przepływ informacji między członkami rodziny oraz dobry kontakt między nimi. Należy pamiętać, że oprócz
przepuszczalności jednocześnie granice cechują się pewną nieprzepuszczalnością, która również jest potrzebna, ponieważ członkowie
rodziny mogą wtedy spełniać przynależne im funkcje bez zakłóceń
ze strony pozostałych systemów. Warto zwrócić uwagę na to, że
systemy mają wypracowane wzorce zachowań, które powtarzają
się i można je w pewnym stopniu przewidywać. Każdy system
zawsze istnieje w otoczeniu z innymi systemami, z którymi tworzy
uporządkowaną hierarchię systemów. Systemy większe zawierają
systemy mniejsze. Każdy z tych systemów funkcjonuje na podstawie tych samych zasad (ogólnej teorii systemu).
Streszczenie
Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania człowieka. Ma ona ogromny wpływ na kształtowanie jednostki. Jedną z preferowanych perspektyw badawczych w psychologii jest systemowe ujęcie
rodziny. Skupia się ono na traktowaniu rodziny jako systemu posiadającego określony zespół norm i zasad oraz środków podtrzymujących jego
spójność. System rodzinny stanowi integralną strukturę, która nie jest
tylko prostą sumą elementów składowych, ale jest ujmowana jako całość,
w związku z czym może być porównana z żywym organizmem. Poznanie poszczególnych członków rodziny nie jest równoznaczne z poznaniem całego systemu. Dzięki temu podejściu otrzymujemy model do rozumienia rodziny uwzględniając jej strukturę, wzory relacji, proces rozwoju oraz biorąc pod uwagę jej historię. W ten sposób możemy lepiej
poznać funkcjonowanie systemu złożonego z bliskich sobie osób. Ważnym aspektem jest to, że rodzina posiada podsystemy wyodrębniające się
ze względu na różne kryteria. Tworzą one uporządkowaną całość. Kolejnym istotnym elementem są granice między podsystemami. Mogą być
one wytyczone czynnikami biologicznymi lub psychologicznymi.
Abstract
Family systems as an organized whole
Family is the main environment of human existence. It has a substantial influence on the development of an individual. One of the preferred research perspectives of psychology is the systemic view of family.
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It views family as a system with a defined set of norms, rules, and means
to sustain its own integrity. A family system is a coherent whole which is
more than a simple sum of its constituents, it is analogous to a living organism. The knowledge about all individual family members is not
equivalent to the knowledge about the whole system. This approach provides us with a model we can use to understand family by considering its
structure, relationship patterns, development process and its history. It
allows us to better understand the functioning of the system of people
that are close to each other. An important aspect of family is that it has
systems differentiated by different criteria. They form an organized
whole. Another important aspect is the boundaries between the systems.
They can be caused by biological or psychological factors.
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Agnieszka Kaźmierczak

Czym jest wizerunek rodziny?
Współczesne postrzeganie rodziny odbiega od jej rozumienia
ujmowanego we wcześniejszych pokoleniach. W aspekcie dzietności oraz ról ojca, matki i dziecka nastąpiły zmiany. Inaczej ujmowany jest również człowiek. Podkreśla się jego indywidualizm, potrzebę rozwoju oraz samoświadomości. Nie uległo jednak zmianie
widzenie rodziny jako instytucji wartościowej i potrzebnej. To ona
jako podstawowa komórka społeczna kształtuje człowieka, jego
widzenie świata i ludzi. Tworzy jego hierarchie wartości i aksjologiczne widzenie rzeczywistości. W rodzinie także następuje pierwszy kontakt z religią, jej wymiarami i symbolami.
Pojęcie rodziny jest terminem niezwykle szerokim i trudnym
do zdefiniowania. Zagadnieniem tym zajmują się takie nauki jak
pedagogika, socjologia, psychologia, teologia, filozofia, ekonomia,
oraz inne. Każda z nich ujmuje rodzinę w sposób dla siebie wyjątkowy i związany ze specyfiką danej dziedziny naukowej. Cechą
wspólna wszystkich tych aspektów jest pojęcie rodziny jako „[…]
uniwersalnej instytucji […] tzn. utrwalonym w tradycji wszystkich
kultur, zrytualizowanym zespołem działań ludzkich ukierunkowanym na zaspokojenie określonych potrzeb swoich członków”1.
W powszechnym rozumieniu rodzina definiowana jest jako
podstawowa komórka społeczna. Konstytuuje i tworzy fundament
dla każdego społeczeństwa. Założenie to potwierdza się w założeniach socjologicznych. T. Szlendak definiuje rodzinę jako „[…] mikrostrukturę, a więc małą grupę społeczną, której członkowie połączeni są małżeństwem, więzami pokrewieństwa (niekiedy adopcji),
siecią wzajemnych zależności i stosunków społecznych, prowadzą
wspólne gospodarstwo domowe oraz pełnią w niej odpowiednie
role społeczne: matki, ojca, współmałżonka, dziecka, czasem

T. Sztendak. Rodzina. [w:] Encyklopedia socjologii. Red. Z. Bokszański. Warszawa: Oficyna naukowa 2000 s. 313.
1

874

dziadka czy krewnego lub powinowatego”2. Socjolog podkreśla
przy tym, że więzi rodzinne są czymś więcej niż więzi małżeńskie.
Związek dwojga ludzi, formalny lub nie, może zostać zerwany lub
anulowany prawnie. Relacji między rodzicami a dziećmi, lub między rodzeństwem nie ulegają dezintegracji. Pozostają, mimo rozpadu relacji małżeńskich3.
S. Kawula podkreśla, że rodzina jest jednym z najważniejszych elementów środowiska egzystencji człowieka. Jest ona najwcześniej dostępną dla istoty ludzkiej grupą oddziaływania. Kawula pisze: „środowisko rodzinne jest więc przede wszystkim złożoną całością, stanowiącą układ różnorodnych- osobiście dostępnych jednostce- warunków środowiska domowego dzieci, rodziców i ewentualnie pozostałych członków rodziny, które wykazują
bezpośrednio lub pośrednio ze struktury rodziny, a zwłaszcza z jej
funkcji”4.Kawula podaje również sześć teorii rodzin, opisujących jej
zagadnienie w określonych wymiarach: (1) teoria wymiany; (2)
symboliczny interakcjonizm; (3) teoria rozwoju rodziny; (4) teoria
systemu; (5) teoria konfliktu; (6) teoria ekologiczna5. Każda z nich
w inny sposób ujmuje zagadnienie relacji rodzinnych oraz problemów analizy podejmowanych w czasie opisu tak szerokiego pojęcia jakim jest rodzina.
W ramach teorii wymiany analizowane są takie zagadnienia
jak mikrowymiany i makrowymiany zachodzące na obszarze rodziny. Obejmują one takie zagadnienia, jak relacje zjawiska rozwodu oraz dewiacji społecznych wyrażonych w relacjach wewnątrzrodzinnych, jak również poza rodzinnych, ze środowiskiem zewnętrznym oddziaływania na jednostkę. Teoria ta zajmuje się także
problematyką zdrowia oraz form i stylu przekazywania wzorców
życiowych dzieciom przez osoby znaczące6.
T. Sztendak. Rodzina. s. 313.
Por. Tamże, s. 313.
4 S. Kawula. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo wychowawcza. [w:] Pedagogika rodziny. Red. S. Kawula, J. Bragiel, A. W. Janke. Toruń: Wydawnictwo
Adam marszałek 2002 s. 47-48.
5 S. Kawula..Dodatek. [w:] Pedagogika rodziny. Red. S. Kawula, J. Bragiel, A.
Janke. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2002 s. 346.
6 Tamże, s. 346.
2
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Teoria interakcjonizmu symbolicznego obejmuje strukturalne,
interakcyjno szerokie, mikrointerakcyjne, oraz fenomenologiczne
rozumienie rodziny7. Kierunek ten zakłada, że „[…] istoty ludzkie
reagują na rzeczy, biorąc pod uwagę przypisane im znaczenia (co
dla jednostki jest ważne a co nie). […] Znaczenia są powiązane ze
społecznymi interakcjami jednostki i są modyfikowane poprzez
proces interpretacyjny jednostki w trakcie radzenia sobie z napotykanymi zjawiskami. Proces interpretacyjny jest związany z wyuczeniem interpretacji, zgodnie z systemem językowym. System
językowy zaś jest pełen metafor kształtujących nasze myślenie, niekoniecznie w sposób prawidłowy, lecz w pewien sposób standaryzowany w danej społeczności”8. Teoria ta analizuje zagadnienia
obejmujące miedzy innymi etapy i formy tworzenia się ról rodzinnych, percypacji oraz zachowań patogennych jak agresja i przemoc.
Podejmuje również tematykę podstaw zachowań seksualnych9.
Teoria rozwoju obejmuje zagadnienie fazy cyklów rozwoju
danej jednostki w kontekście rodziny pochodzenia, a także rodziny
własnej. „[…] rodzina jako zamknięty system pozostających w interakcji osobowości jest zorganizowany w taki sposób, aby wypełniać
specyficzne zadania rozwojowe, tak jak każdy żywy organizm jest
zorganizowany w taki sposób, aby wypełniać te zadania. Zasadniczym zadaniem organizmu żywego, jak i rodziny, jest rozwój”10.
Najczęściej w literaturze podawane jest od sześciu do ośmiu etapów, które przechodzi rodzina. E. Duvall podaje ich osiem: (1) para
małżeńska bez dzieci; (2) para z małym dzieckiem do 30 miesiąca
życia; (3) rodzice z dzieckiem w wieku przedszkolnym od 30 miesiąca życia do 6 lat; (4) faza rodziny z dzieckiem w wieku szkolnym
od 6 do 13 lat; (5) rodzina z nastolatkiem w wieku od 13 do 21 lat;
(6) faza z dzieckiem opuszczającym rodzinę pochodzenia; (7) rodzina w wieku „średnim” oraz (8) starzenia się członków rodziny

Tamże, s. 346.
K. Termińska. Rodzina i ty. Fenomenologia wiązania. Warszawa: ENETEIA
2008 s. 53.
9 Kawula. Dodatek… s. 346.
10 K. Termińska. Rodzina i ty… s. 64.
7
8
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wyrażona w śmierci jednego lub obojga małżonków11. Inne podział
przedstawia J. Haley: (1) narzeczeństwo; (2) wczesne małżeństwo
bez dzieci; (3) narodziny dziecka; (4) rodzina z dziećmi w wieku
szkolnym nazywana inaczej wiekiem „średnim”; (5) okres „pustego
gniazda” w którym dzieci opuszczają rodzinę pochodzenia; (6)
emerytura i starość12.
Teoria systemów widzi natomiast rodzinę bardzo szerokim
kontekście. B. de Barbaro twierdzi, że „rodzinę charakteryzuje jej
struktura, system ról oraz system władzy i kontroli. Rodzina ma
swoje sposoby porozumiewania się, swoją komunikację. W każdej
rodzinie ważna jest „mikrokultura”, a więc mity rodzinne, przekazy międzypokoleniowe, czy inne wzorce, w nieuchwytny sposób
determinujące życie rodzinne. Rodzina dysponuje różnymi sposobami osiągania swych celów, a nieraz są to sposoby na tyle skomplikowane i ukryte, że określane są jako strategie”13.
Teoria konfliktu analizuje mikrospołeczne i makrospołeczne
teorie konfliktu, oraz dialektyczny dekonstrukcjonizm14. Jej podstawowymi założeniami jest analiza zjawiska przemocy w rodzinie
oraz w relacjach małżeńskich. Bada ona również zagadnienia
współdziałania i dysonansu między członkami danej rodziny oraz
środowiskiem15.
Ostatnia z analizowanych teorii ujmuje rodzinę jako ekosystem bio-socjo-kulturowy. Obszarem jej zainteresowań są zjawiska z
pogranicza socjologii, biologii i filozofii odnoszące się do rodziny
jako grupy pierwotnej biologicznie i kulturowo16. Podejmuje tematykę wychowania ekologicznego zgodnego z prawami natury oraz

Por. K. Ostoja- Zawadzka. Cykl życia rodzinnego. [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Red. B. De Barbaro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999 s. 20-21.
12 Por. K. Ostoja- Zawadzka. Cykl życia rodzinnego. s. 21.
13 B. De Barbaro. Wstęp. [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Red.
B. De Barbaro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999 s. 5.
14 Por. H. Kiereś. Dekonstrukcjonizm.
http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dekonstrukcjonizm.pdf- 02.02.2013.
15 Por. Kawula. Dodatek… s. 346.
16 Tamże, s. 346.
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tworzenia odpowiednich warunków wychowawczych dla dzieci
poprzez postawę rodziców17.
Niezależnie od przyjętej teorii rozumienia rodziny nie można
zniwelować znaczenia jej funkcji, wynikających z konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb swoich członków. Należy odróżnić przy tym funkcje rodziny od jej zadań. „Funkcje rodziny są
to skutki wywoływane przez działanie i zachowanie jej członków,
zawierające się w samej rodzinie lub poza nią, bez względu na to,
czy były one zamierzone lub pożądane. Przez zadania rozumie się
natomiast ogólne czynności, które mają wywołać pożądany skutki,
zalecane przez zbiorowości szersze czy tez podjęte świadomie
przez samą grupę”18. Chlewiński do jej podstawowych funkcji zalicza: (1) prokreacyjną (zachowania ciągłości społeczeństwa i narodu
przez posiadanie dzieci), (2) wychowawczo-socjologiczną (rodzina
zapewnia zachowanie ciągłości kultury, przez zachowanie tradycji
,języka, wartości oraz tp.); (3) emocjonalno- seksualną (rodzina zapewnia wsparcie emocjonalne swoim członkom, oraz zaspokaja
potrzeby seksualne małżonków); (4) ekonomiczną lub gospodarczą
(zapewnia swoim członkom odpowiednie dobra materialne); (5)
stratyfikacyjną (rodzina pochodzenia wyznacza status społeczny);
(6) integracyjno-kontrolną (rodzina kontroluje działanie jej członków, oraz tworzy normy i harmonogram działań rozłożonych w
czasie) oraz (7) rekreacyjno- towarzyską (rodzina organizuje czas
wolny, zapewnia rozrywki oraz pozwala zaspokoić potrzeby towarzyskie)19. Socjolog podkreśla, że natężenie danej funkcji zależy od
społeczeństwa w jakim dana rodzina żyje oraz wartości wyznawanych w kulturze ją obejmującą.
Kawula wymienia cztery podstawowe funkcje rodziny monogamicznej: (1) biologiczno-opiekuńczą (wyraża się ona w chęci posiadania dzieci przez małżonków, oraz późniejszej opieki nad nimi); (2) kulturowo-towarzyską (rodzina jako miejsce rozwoju kul17 Por. A. Dańczak. Rodzina w kontekście problematyki ekologicznej. [w:] Rodzina
Wartość Przemiany. Red. M. E. Ryszel. Stalowa Wola- Rzeszów: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli 2010 s. 229-238.
18 Kawula. Rodzina jako grupa… s. 56.
19 Por. Sztandek. Rodzina… s. 314.
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turowego i towarzyskiego wszystkich swoich członków); (3) ekonomiczną (rodzina prowadzi odrębne gospodarstwo domowe i
ekonomiczne); (4) wychowawczą (rodzina jest miejscem, w którym
wychowuje się dzieci do życia w społeczeństwie)20. Pedagog podkreśla, że prawidłowe wypełnienie każdej z nich wiąże się z dodatkową funkcją tworzenia więzi emocjonalnej. To ona pozwala na
rozwijanie się dziecka oraz na właściwe funkcjonowanie tak złożonego systemu jakim jest rodzina21.
Aby każda z funkcji mogła zostać spełniona konieczne jest
posiadanie dzieci przez rodzinę. To właśnie dzięki nim małżonkowie mogą przechodzić kolejne etapy rozwojowe związku, mogą
rozwijać się jako osoby oraz urealnić swoją miłość. W zależności od
tego, jaką liczbę dzieci „posiadają” małżonkowie można mówić o
małodzietności i wielodzietnej.
Pojęcie małodzietności i wielodzietności
Pojęcie małodzietności i wielodzietności należy odróżnić od
pojęcia małej i dużej rodziny. Rodziny małe, czyli nuklearne „[…]
obejmuje tylko osoby powiązane najbliższym pokrewieństwem
(dzieci, rodzice lub rzadziej dziadkowie), zamieszkujące razem i
prowadzące z reguły wspólne gospodarstwo domowe. […] Rodzina duża obejmuje także dalszych krewnych (ciotki, kuzynów, wujków), a przynajmniej dziadków, tj. krewnych w linii prostej do
trzeciego pokolenia”22. Termin małodzietności i wielodzietności
odnosi się do liczby posiadanych dzieci w danej rodzinie przez parę małżonków. Obecnie trudne jest dokładnie zdefiniowanie tych
terminów. Spowodowane jest to zmianami i przekształceniami rodziny tradycyjnej w rodzinę współczesną. J. Stala twierdzi, że jeszcze w okresie międzywojennym dominował model rodziny tradycyjnej z ojcem na jej czele. To on utrzymywał finansowo rodzinę
przez pracę zarobkową. Matka pozostawała w domu zajmując się
najczęściej licznym gronem dzieci. Rodzice pełnili potrójną rolę
wychowawców, nauczycieli oraz katechetów. Do zadań rodziców
Por. Kawula. Rodzina jako grupa… s. 56-57.
Tamże, s. 57-59.
22 Kawula. Dodatek… s. 325.
20
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należała także organizowanie czasu wolnego. Wspólne wycieczki,
dyskusje, śpiew czy modlitwa zbliżały jej członków do siebie i pozwalały na lepsze poznanie się23.
Były to rodziny duże, wielopokoleniowe, z dużym wachlarzem wykonywanych funkcji m.in. jednostki produkcyjnej, gospodarczej, religijnej, towarzyskiej, kulturowej, wychowawczej oraz
politycznej. Spójność pokoleniowa tworzyła przeświadczenie, że
rodzina jest wartością. Wpływało ono również na utrzymanie więzi
rodzinnych nawet z dalekimi krewnymi. Nie izolowano i dyskryminowano osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Każdy
członek rodziny był ważny i znaczący24. Tradycyjna rodzina spełniała również funkcje patriotyczno-kulturową. Była miejscem,
gdzie młody człowiek poznawał historię, zwyczaje i kulturę swojego kraju. Pozwalało to na prawidłowe wychowanie aksjologiczne.
Wyrażała się ona w wyznawanych przez dorastającą osobę wartościach, normach oraz aspiracjach na przyszłość25.
Po II wojnie światowej relacje w rodzinie Polskiej zaczęła ulegać zmianie. Pod wpływem wzrastającej urbanizacji, czynników
społeczno-kulturowych oraz politycznych tradycyjny model rodziny powoli zostawał zastępowany nowym promowany przez władzę państwową. Rządzący pragnęli wprowadzić własny, autorski
schemat rodziny. W okresie PRL-u model patriarchalny zaczął tracić na znaczeniu. Ojciec przestawał pełnić role jedynego żywiciela.
Doprowadziło to do zmniejszenia, a w konsekwencji do utraty
funkcji produkcyjnej przez rodzinę. Ojciec wychodząc z domu tracił kontakt z dziećmi oraz słabło jego znaczenie wychowawcze26.
Kolejnym elementem charakteryzującym przeobrażenia rodziny Polskiej było rozpoczęcie pracy zawodowej przez matki.
Spowodowane było to rozwojem ruchu feministycznego i emancypacyjnego oraz rosnącymi potrzebami ekonomicznymi rodziny.

23 Por. J. Stala. Implikacje pedagogiczno- katechetyczne przeobrażeń współczesnej rodziny. „Legnickie Studia Teologiczno- Historyczne Nr 2(2010) s. 211.
24 Tamże, s.212-213.
25 Tamże, s.212-213.
26 Tamże, s.213- 214.
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Kobiety angażując się w zdobywanie wykształcenia, doświadczenia oraz pracy robiły to kosztem funkcji prokreacyjnej, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia dzietności i szybkiego rozwoju rynku środków antykoncepcyjnych27.
Praca obojga rodziców wpłynęła na liczbę posiadanego potomstwa. Rodzi się coraz mniej dzieci, co widoczne jest zwłaszcza
po roku 1989. Od tego momentu aż do chwili obecnej zauważamy
zjawisko tzw. braku zastępowalności pokoleń. Rodzina decyduje
się najczęściej na jedno lub dwoje dzieci. Zauważalny jest również
wzrost liczby rodzin niepełnych. Spowodowany jest on dużą ilością
rozwodów i śmiertelnością mężczyzn w wieku około 40 roku życia.
Nie bez znaczenia jest także sytuacja ekonomiczna rodziny. Duże
bezrobocie i niewydolna polityka prorodzinna prowadzi do ograniczenia posiadanej liczby potomstwa. Niepokojącym zjawiskiem
jest także wzrastająca liczba urodzeń dzieci poza małżeństwem, w
tym w dużym stopniu wśród nastolatek28.
Współczesna rodzina nie spędza czasu wolnego razem, lub
robi to na bardzo ograniczonym poziomie. Powstające coraz to
bardziej wyspecjalizowane instytucje rekreacyjno-wypoczynkowe i
kulturowe pozwalaną na możliwości spędzania wolnego czasu w
bardzo różnorodny sposób. Każdy z członków rodziny może zajmować się tym, co sprawia mu przyjemność. Izolacja w takiej formie prowadzi do rozluźnienia więzi religijnych w rodzinie. Rodzice przekazuję dzieciom podstawowe formy religijności jak np. pacierz bez długotrwałej i pogłębionej wiedzy religijnej popartej zasadami życia i aksjologią moralną29.
Wszystkie elementy przekształcenia rodziny opisane przez
Stalę uzasadniają spadek dzietności w Polsce. Można zauważyć
systematyczna tendencję do zmniejszania się liczby zawieranych
małżeństw oraz liczby posiadanych dzieci30. Prowadzi to do zmiany pojęcia rodziny wielodzietnej i małodzietnej. Współcześnie roTamże, s. 214.
Tamże, s.215-216.
29 Tamże, s.216-217.
30 Por. Rocznik demograficzny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych
2012, s. 532-328.
27
28
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dzina małodzietna rozumiana jest jako rodzice i jedno lub dwoje
dzieci. Wielodzietna natomiast jako rodzice i co najmniej trójka
dzieci, dominuje model 2+131. W konsekwencji możemy mówić o
zmianie braku możliwości następstwa pokoleń. Wywołane jest to
zmianą osobowościowego wizerunku rodziny spowodowanego
sytuacją ekonomiczną, społeczną oraz aksjologiczną w której obecnie znajduje się człowiek.
Elementy składowe osobowościowego wizerunku rodziny
U podłoża osobowościowego wizerunku rodziny stoi samo
rozumienie człowieka. We współczesnym okresie postmodernizmu32 podstawowym założeniem wobec człowieka jest zanegowanie jego możliwości oceny rozumowej. „Zanegowanie zdolności
rozumu ludzkiego jest podstawą uprawomocnienia wielości praw i
zasad moralnych, odrzucenia obiektywnego sensu rzeczywistości,
teologicznej wizji świata, zanegowania zasad jedności i uniwersalności oraz deprecjonowanie kultury i społecznego wymiaru ludzkiej egzystencji”33. Wynika to z odrzucenia istnienia obiektywnej
prawdy i wartości. Według postmodernistów prowadzą one do
totalitaryzmów. Ograniczają człowieka i tworzą bariery dla jego
rozwoju. W świetle takiej filozofii rodzina i małżeństwo traci swoją
duchowa naturę i kontekst religijny. „Dalszą kolejną konsekwencją
zakwestionowania prawdy jest taki stan rzeczy, w którym nie
uznaje się możliwości odkrycia obiektywnej prawdy. Cenna staje
się różnorodność, pluralizm, doraźna satysfakcja. Absolutyzuje się
ideał tolerancji. Ponadto postmoderniści nie dostrzegają w świecie
immanentnego sensu ani trwałych wartości, a jedynie subiektywnie
nadawane”34. Człowiek w tym nurcie musi sam dochodzić do
prawdy, poszukiwać jej. Musi posiłkować się różnego rodzaju
Por. M. Tunkiewicz. Rodzina Polska w światle Raportu o sytuację polskich rodzin. Szanse i zagrożenia. [w:] Rodzina „gatunek ginący”?. Red. R. Hajduk. Homo
Dei, Kraków 2008, s. 27-39.
32 Por. H. Kiereś. Postmodernizm. [w:]
http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/postmodernizm.pdf- 06.02.2013.
33 E. Kondziela. Wizja człowieka u podstaw kryzysu rodziny. Franciszkańskie
Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2011, s. 45-46.
34 Kondziela. Wizja człowieka… s. 46.
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środkami przekazu. Nie zawsze są właściwym źródłem informacji.
W dobie komputeryzacji i mediacji życia człowieka, takie środki
przekazu jak telewizja, internet oraz prasa kolorowa wpływają na
osobowościowy obraz rodziny. L. Dyczewski pisze: „pierwsza pozadomowa edukacja i socjalizacja dziecka rozpoczyna się właśnie
wraz z regularnym oglądaniem telewizji. Jest ona dla niego pierwszym oknem na świat zewnętrzny. […] Dziecko, nabywając nawyku oglądania telewizji, staje przed ważnym zadaniem określenia
siebie i swojej rodziny na tle świata pozadomowego, jaki poznaje
wprawdzie w domu, ale z ekranu telewizji”35. Obraz ten pozostaje
w świadomości młodego człowieka i przekłada się na obraz swojej
przyszłej rodziny. Programy telewizyjne osłabiają powiązanie z
rodziną pochodzenia. Osoba będąca pod wpływem treści przekazywanych przez programy telewizyjne bagatelizuje, a w konsekwencji traci obraz rodziny. Przyjmuje natomiast treści przekazu,
które „[…] eksponują konfliktowość życia rodzinnego, zdrady małżeńskie i rozwody, rywalizację rodzeństwa, oddzielenie życia rodzinnego od publicznego, i to do tego stopnia, że ta sama osoba w
każdym z nich często funkcjonuje z innymi cechami osobowości”36.
Kolejnym elementem opisującym osobowościowy obraz rodziny jest wpływ społeczeństwa, w którym żyje i koegzystuje
człowiek. Współcześnie możemy mówić o dominacji społeczeństwa
postindustrialnego37, jako konsekwencji przekształceń wynikających z rozwoju techniki i nauk ścisłych. Cechuje się ono: (1) spadkiem znaczenia sektora produkcyjnego w gospodarce; (2) wzrostem znaczenia sektora usług i świadczeń niematerialnych; (3)
wzrost zatrudnienia w obszarze pracy umysłowej, oraz wzrost
kwalifikacji pracowników; (4)łatwy dostęp do wiedzy na poziomie
studiów wyższych; (5) szybki rozwój nauki i instytucji naukowych;
(6) automatyzacja i robotyzacja produkcji; (7) globalny przepływ
informacji; (8) tworzenie globalnych i międzynarodowych instytu35 L. Dyczewski. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. TN KUL, Lublin 2003,
s. 159-160.
36 Dyczewski., Rodzina twórcą…s. 170.
37 Analizo odnosi się do społeczeństwa postindustrialnego jakim jest obecnie
społeczeństwo Polskie.
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cji pozapaństwowych; (9) migracje powodujące zderzenia kultur;
(10)postępująca atomizacja społeczeństwa; (11) radykalna zamiana
struktury społecznej; (12) liberalizacja zasad moralnych i obyczajowych, w tym znaczenia religii; (13) wzrost indywidualizacji jednostki, oraz nacisk społeczny na poszukiwanie samorealizacji poza
sferą pracy38. Na bazie wartości przedstawianych w społeczeństwie
postindustrialnym powstaje nowy obraz rodziny. Według Z. Tyszki charakteryzuje się on: (1) dążeniem kobiet od podjęcia pracy zarobkowej; (2) egalitaryzacją w małżeństwie i rodzinie; (3) zmniejszenia znaczenia wartości dzieci dla rodziców na korzyść dóbr
konkurencyjnych; (4) deferencją norm w kontaktach między członkami rodziny; (5) zanikiem wartości rodziny tradycyjnej: (6) indywidualizacją potrzeb członków rodziny; (7) autonomizacją osób
wchodzących w skład danej rodziny; (8) mniejsza spójność w rodzinie; (9) wzrost liczby rozwodów; (10) wzrost akceptacji społecznej na związki nieformalne, co prowadzi do zwiększenia licznych
relacji kohabitacyjnych; (11) patologizacja społeczeństwa39.
Wraz z obrazem człowieka postmodernistycznego i społeczeństwa postindustrialnego narodziła się nowa aksjologia dotycząca rodziny. Wynika ona i dopełnia obraz osobowościowego wizerunku rodziny. Przez materialistyczne rozumienie człowieka zanika moralne znaczenie instytucji jaką jest rodzina. A. Szymański
podaje cztery przyczyny powstania tego zjawiska. Za pierwsze z
nich uznaje „ułatwione życie”40. Socjolog rozumie je, jako rezygnację z odpowiedzialności za swoje zachowanie i postępowanie. Wyraża się ono również w negacji potrzeby doskonalenia siebie w
aspekcie czysto ludzkim41.
Drugą przyczyną, według Szymańskiego, są błędne teorie
światopoglądowe, według których rodzina jest instytucją burżuazyjną. Przedstawiciele tego nurtu postulują, że tak „przestarzała”
Por. Z. Tyszka., Rodzina współczesna- jej geneza i kierunki przemian. [w:] Rodzina współczesna. Red. M. Ziemskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2001, s. 197.
39 Por. Tyszka. Rodzina współczesna… s. 198.
40 Por. Z. Klimczuk., Socjologia rodziny. Zagadnienia wybrane. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM”, Olsztyn 2008, s. 41.
41 Por. Klimczuk. Socjologia rodziny…s. 41.
38
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instytucja jaką jest rodzina ogranicza swobodę i wolność jednostki.
Nie pozwala na jej prawidłowy rozwój w aspekcie wolności i zaspokajania namiętności42. Za trzecią przyczynę socjolog uważa liberalne prawo rozwodowe. Zezwala ono na zerwanie związku małżeńskiego w dowolnym momencie jego trwania, co tworzy przeświadczenie o tymczasowości relacji43. Za ostatnią przyczynę uważa osłabienie woli człowieka spowodowaną niezdolnością istoty
ludzkiej w zrozumieniu wartości rodziny. Prowadzi to do upadku
wartości i rozumu wobec uczuć i namiętności44.
Określenie wizerunku opowieściowego człowieka w odniesieniu do tak szerokiego pojęcia jakim jest rodzina nie jest zadaniem łatwym. Współczesny człowiek spostrzega rodzinę pochodzenia, jak i rodzinę własną przez pryzmat wielu zmiennych np.
rozumienia człowieka, własnego szczęścia, czy „naszłości” światopoglądowych i kulturowych. Nie może również zniwelować
wpływu aksjologicznych wartości dominujących społeczności, w
której żyje. To właśnie przez te zmienne może określić obraz rodziny wielodzietnej oraz małodzietnej. Duże znaczenie ma również
stosunek do wiary i religii. To właśnie ona nadaje wartości jej istnienia. Przeistacza rodzinę w związek sakramentalny, który jest
czymś więcej niż sumą osób powiązanych wzajemnymi relacjami.
Każda istota ludzka posiada pewne preferencje relacji sacrum
– profanum, czyli relacji między wartościami religijnymi, a wartościami niereligijnymi jak: pieniądze, dobra materialne lub doznania
hedonistyczne. Sfery te przenikają się w każdym aspekcie życia
człowieka, także rodzinnego. Wyznaczają wizerunek wybranego
zjawiska, oraz określają preferencje w stosunku do niego. W aspekcie rodziny obejmuje on relacje małżeńskie, oraz potrzebę posiadania określonej liczby dzieci. Wpływa on także na rozumienie wielodzietności i małodzietności. Wynika to z kontekstu dominacji potrzeb materialnych i hedonistycznych, nad potrzebami sakralnymi i
duchowymi.

Tamże
Tamże
44 Tamże
42
43
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Streszczenie
U podłoża osobowościowego wizerunku rodziny stoi samo rozumienie człowieka. We współczesnym okresie postmodernizmu podstawowym założeniem wobec człowieka jest zanegowanie jego możliwości
oceny rozumowej. Zanegowanie zdolności rozumu ludzkiego jest podstawą uprawomocnienia wielości praw i zasad moralnych, odrzucenia
obiektywnego sensu rzeczywistości, teologicznej wizji świata, zanegowania zasad jedności i uniwersalności oraz deprecjonowanie kultury i społecznego wymiaru ludzkiej egzystencji. Wynika to z odrzucenia istnienia
obiektywnej prawdy i wartości.
Abstract
What is the image of the family?
Underlying personality image of the family is the same
understanding of man. In the modern period, the basic premise of
postmodernism to the man's denial of its features rational assessment.
Denial of the ability of the human mind is the basis for validation of the
multiplicity of laws and moral principles, rejecting an objective sense of
reality, the theological vision of the world, the negation of the principles
of unity and universality and depreciating the cultural and social
dimension of human existence. This is due to the rejection of the existence
of objective truth and values.
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