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Wstęp 
 

Pytanie „czym jest rodzina w społeczeństwie i dla społeczeń-
stwa?” niewątpliwie przyniesie nam wiele różniących się od siebie 
odpowiedzi. Definicji będzie tyle, ilu osobom zadamy to pytanie. 
Każdy człowiek inaczej bowiem postrzega to, czym jest rodzina. U 
każdego słowo to niesie za sobą inny ładunek emocjonalny. Często 
są to uczucia i wartości bardzo podobne. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że dla każdego człowieka rodzina jest ważnym elementem życia. 
Jej znaczenie dla jednostki, jak i dla społeczeństwa stało się przed-
miotem zainteresowań wielu różnych dyscyplin naukowych między 
innymi: historii, etnologii, ekonomii, socjologii czy psychologii. 

Każdy człowiek pojawia się na świecie, w pewnym określo-
nym środowisku społecznym. Najbliższe otoczenie, czyli rodzina ma 
największy wpływ na kształtowanie się jego osobowości. Żadne 
oddziaływanie zewnętrzne nie wywiera na dziecko tak zdecydowa-
nego wpływu, jak dom rodziny. Rodzina staje się środowiskiem jego 
rozwoju: nauczania, przekazywania wartości kulturowych, etycz-
nych, społecznych, duchowych i religijnych. Dlatego też trudno nie 
zgodzić się z faktem, że rodzina jest pierwszym i najważniejszym 
środowiskiem wychowawczym dziecka. Ona kształtuje postawy 
dziecka, kieruje jego prawidłowym rozwojem fizycznym, intelektu-
alnym, uczuciowym i społecznym. Zapewnia właściwe warunki za-
bawy, snu, pracy. Rozwija zainteresowania i dostarcza nowych 
bodźców do permanentnego kształcenia. 

Dzięki rodzinie człowiek rozwija się i zdobywa siły na to, aby 
podejmować coraz to nowe wyzwania jakie z wiekiem stawia przed 
nim życie. Od tych najmniejszych, których doświadczmy będąc 
dzieckiem, po cele jakie wyznaczamy sobie w życiu dorosłym. 
Człowiek na każdym etapie swojego życia, podążając ku przyszłości 
potrzebuje rady, czyjejś pomocy, wsparcia i miłości. Jest to szcze-
gólnie istotne w pierwszym etapie ludzkiego życia. Dziecko stojące 
na początku swojej drogi oczekuje tego wszystkiego od rodziny, 
która jest dla niego miniaturą całego świata. 
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Rodzina jest także naturalną i podstawową grupą społeczną. 
Oparta na więzach pokrewieństwa, małżeństwa, a niekiedy adopcji 
przyjmuje postać wspólnoty. W jej ramach zaspokajane są potrzeby 
wszystkich osób, które tę wspólnotę tworzą: zarówno dzieci, jak i 
dorosłych. Należy jednak zauważyć, że rodzina to przede wszystkim 
wspólnota emocjonalna. Podczas wszystkich lat życia następuje w 
niej wzajemne wyrównanie poglądów i ocen. Osoby tworzące rodzi-
nę kontaktują się tu ze sobą całą osobowością. Każdy członek tej 
wspólnoty ma swoje zalety i wady, które w domu nie muszą być 
ukrywane. Dla wielu osób dom i własny kąt, stają się podporą emo-
cjonalną oraz ostoją bezpieczeństwa psychicznego. Wszystkie warto-
ści, zachowania i poglądy zyskujemy dzięki rodzinie. Czynniki ze-
wnętrze i dalsze wydarzenia sprawiają, iż podlegają one weryfikacji. 

Rodzina od wieków była i jest grupą społeczną, w której 
kształtuje się podstawowy proces socjalizacyjny każdego człowieka, 
jak chociażby uczenie się mowy i wzorców zachowania, przyjmo-
wania podstawowych norm, wartości postępowania, zdobywania 
wiedzy na temat swojej rodziny, jak i społeczeństwa w którym żyje i 
został wychowany. 

Rodzina jest niezbędna do życia zarówno człowiekowi, ale 
również całemu społeczeństwu czy światu. Dom rodzinny jest pier-
wotnym i podstawowym środowiskiem wychowawczym każdego 
człowieka. To właśnie tam dziecko uczy się tego czym jest świat, co 
jest dobre, a co złe. Uczy się miłości, zaufania, wiary. To rodzice są 
pierwszymi osobami, z którymi dziecko uczy się wzajemnych relacji. 
Rodzice są pierwszymi nauczycielami i przyjaciółmi dla dziecka. To 
właśnie z nimi dziecko rozwiązuje swoje pierwsze problemy oraz 
świętuje swoje sukcesy. Na rodzicach spoczywa najważniejszy obo-
wiązek wychowania potomstwa. Są oni odpowiedzialni za to, jakie 
wartości wyniesie ich dziecko z domu rodzinnego i jak ukształtuje 
się jego osobowość. Dlatego tak ważne jest, aby rodzina zbudowana 
była na fundamencie miłości. 

Rodzina odgrywa szczególną, fundamentalną rolę zarówno w 
życiu jednostki, jak również całego społeczeństwa. Bez niej nie ist-
niałby żaden naród, żadne społeczeństwo. Bez rodziny nie byłoby 
życia. Dlatego też staje się ona przedmiotem badań wielu dyscyplin. 
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Trzeba przyznać, że bardzo często rodzice są pochłonięci co-
dziennymi obowiązkami zapominają, ze mija dzień, tydzień, miesiąc, 
a nie mają chwili na odpoczynek, na wspólne rozmowy, na bycie 
razem. Współczesna rodzina generalnie nie ma czasu dla siebie. Ro-
dzice spędzają cały dzień w pracy, starając się zapewnić swoim pod-
opiecznym wszystkie dobra materialne. Patrząc uważnie wokół, do-
strzec można liczne przykłady rodzin dobrych, gdzie zapracowani 
dorośli, choć z trudem, ale starają się poświęcać jak najwięcej czasu 
dzieciom. Wiele wspólnot jednak funkcjonuje nieprawidłowo, a lu-
dzie żyjący tuz obok siebie, pod tym samym dachem, bywają prze-
raźliwie samotni. 

W większości przypadków, najbliżsi mieszkający w jednym do-
mu, spotyka się tylko w biegu, przed wyjściem do pracy lub szkoły. 
Czasem, gdy mają dla siebie więcej czasu, np. podczas weekendo-
wego, wspólnego wypadu poza miasto, okazuje się, że są z całkiem 
innych „światów” i nawet nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie wie-
dzą, jakie tematy poruszać, ponieważ nie spędzają razem wolnych 
chwil i nie znają swoich zainteresowań oraz pasji. Teoretycznie, jako 
rodzina, połączeni są najsilniejszymi więzami, jednak wiedzą o sobie 
bardzo mało.  

Często wręcz jesteśmy przekonani, że spotykani rodzice czy ży-
jąca obok nas rodzina to idelany wzór. Sa to najczęściej zwykłe po-
zory. Bardzo niejasne i trudne do sprecyzowania są wyznaczniki 
decydujące o tym, czy rodzina jest udana i szczęśliwa, często jednak 
intuicyjnie oceniamy, że wszystko jest w porządku – sąsiad utrzymu-
jący rodzinę dobrze zarabia, jest uczynny i grzeczny, jego żona 
uśmiechnięta i aktywna, a dzieci zawsze mówią „dzień dobry”. 
Tymczasem problemy w rodzinie nie muszą objawiać się pod posta-
cią skutków najdrastyczniejszych: przemocy fizycznej, uzależnień od 
alkoholu czy narkotyków, zaniedbywania dzieci. Często problemy w 
rodzinie mają charakter czysto psychologiczny. Dzieci są nakarmio-
ne i chodzą w czystych ubraniach, rodzice dobrze zarabiają, przemoc 
fizyczna nie występuje, ale za to członkowie rodziny nie mają ze 
sobą dobrego kontaktu. 

Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka stanowi 
wciąż aktualny przedmiot badań podejmowanych zarówno przez 
pedagogów, jak i psychologów. Relacje jakie istnieją pomiędzy ro-
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dzicami oraz całokształt zachowań rodziców znajdują odzwiercie-
dlenie w dorosłym życiu dzieci. Kształtowanie osobowości dziecka 
rozpoczyna się właśnie w rodzinie i to ona ma największy wpływ na 
to jak dziecko będzie się zachowywało w przyszłości oraz jakie war-
tości będą dla niego ważne w życiu. Często w przypadkach proble-
mów z uczniem w szkole warto przyjrzeć się jego relacjom w rodzi-
nie oraz w jaki sposób wychowują go rodzice. Są oni bowiem pierw-
szymi nauczycielami dla dziecka, a ono bezkrytycznie powiela ich 
zachowania. Dziecko uczy się bowiem wszystkiego przez obserwo-
wanie ludzi, którzy go otaczają. Począwszy od nauki mówienia czy 
chodzenia przez budowanie relacji z innymi ludźmi na wzór tych 
które istnieją w domu. Reakcją dziecka, które znalazło się w nowej 
dla siebie sytuacji jest powielenie zachowania, które widział u matki 
czy ojca. Świadomość rodziców na temat tego jak duże konsekwen-
cje ma to w jaki sposób się zachowują, jest zatem niezwykle istotna. 
To na nich spoczywa największa odpowiedzialność jaką jest wycho-
wanie dziecka, opieka nad nim i stworzenie dla niego bezpiecznego 
domu. 

Zawarte artykuły wielu autorów, głównie pedagogów, zwraca-
ją uwagę na wiele różnych kwestii. Warto zauważyć, że pochodzenie 
autorów jest przeglądem różnych środowisk. Zatem każdy z autorów 
wnosi coś innego, coś nowego poprzez swoją refleksję do niniejszej 
publikacji. To stanowi oczywiście jej bogactwo. Nachylenia treści 
idą jednak w kierunku pozytywnych, chrześcijańskim, co ma należy-
tą wartość merytoryczną publikacji. Wielu autorów swoje rozważa-
nia opiera na wielu źródłach. 

Publikacja jest dość przekrojowym opracowaniem. Wiele artyku-
łów zawiera bardziej szerokie ujęcie zagadnienia wychowania, inne zaś 
traktują to zagadnienie w sposób bardziej szczegółowy. Ta panoramicz-
ność ujęć, nachyleń merytorycznych czyni publikację tym bardziej war-
tościowszą i aktualną. Należy przypuszczać, że treść publikacji stanie 
się pomocną zarówno dla teoretyków jak i praktyków wychowania. Z 
bogactwa publikacji będą mogli skorzystać zarówno pedagodzy, jak i 
przedstawiciele innych dziedzin nauki. 

Ks. Jan Zimny 
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Rozdzial I 
Rodzina w świecie współczesnym 
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Monika Torczyńska 
 

Rodzina w supermarkecie kultury 
 
Uwagi wstępne  
Współczesny świat społeczny jest tyglem, w ramach którego 

nieustannie przenikają się treści kulturowe pochodzące ze wszelkich 
zakątków globu. W czasach społeczeństwa i kultury ponowoczesnej, 
w obliczu postępującej wielokulturowości, charakterystycznej dla 
podlegających globalizacji wspólnot, niezwykle ważną kwestią staje 
się problematyka przekazu oraz ochrony kulturowego dorobku po-
szczególnych społeczeństw. Z zagadnieniem tym bezpośrednio łączą 
się również dylematy i wyzwania, jakie objawiają się przy okazji 
poszukiwania oraz budowania ludzkiej tożsamości w ponowocze-
snych realiach kultury. Mówiąc o kształtowaniu tożsamości kulturo-
wej danego podmiotu, w pierwszym skojarzeniu nasze myśli wędrują 
w kierunku fundamentalnego obszaru ludzkiej egzystencji, to jest 
kręgu rodzinnego. W tym kontekście podkreśla się, iż „doniosłość i 
znaczenie rodziny dla społeczeństwa i jednostki dotyczy dwóch pod-
stawowych faktów, że rodzina przysparza społeczeństwu nowych 
członków oraz, że w rodzinie dokonuje się proces przekazu młodemu 
pokoleniu podstawowych wartości kulturowych i wprowadzania go 
w życie społeczne, czyli tzw. proces socjalizacji”1. Różnorodne me-
chanizmy międzypokoleniowej transmisji zasad, ideałów i wzorców 
kultury funkcjonują – rzecz jasna – nie tylko w obrębie rodziny. 
Kontakty międzyludzkie w procesach pracy, konsumpcji, zabawy 
czy masowej komunikacji umożliwiają nieustanne krążenie symboli 
kulturowych pomiędzy członkami „globalnej wioski”. Stąd badacze 
problemu formułują różnorakie wątpliwości dotyczące tego, na ile 
rodzina w dobie wielokulturowego społeczeństwa nadal pozostaje 
wiodącą wspólnotą w całościowo ujmowanych procesach kształto-
wania tożsamości człowieka. Artykuł prezentuje wybrane trudności, 
perturbacje oraz wyzwania łączące się z rodzinną transmisją wartości 

                                                 
1 M. Jankowska, Wychowanie jako system wzajemnych oddziaływań ro-

dziców i dzieci, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2015, nr 1, s. 21.  
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i dóbr kulturowych w warunkach zglobalizowanej kultury, charakte-
rystycznej dla ponowoczesnego społeczeństwa.  

 
Rodzina a procesy transmisji schematów i skryptów spo-

łeczno-kulturowych 
Oczywistością jest, iż socjalizacja oraz akulturacja – przebie-

gające w rodzinie ujmowanej jako pierwotna grupa ludzka – wspól-
nie tworzą pewną bazę wyjściową, dzięki której dochodzi do ufor-
mowania zasadniczych zrębów naszej tożsamości indywidualnej, 
społecznej i kulturowej. W otoczeniu rodzinnym tworzymy pierwsze 
obrazy samego siebie, próbujemy ustalić „kim jestem”, „kim chciał-
bym być”, „kim z pewnością nie będę”. Projektujemy nasze aspira-
cje, ambicje czy dążenia. Uświadamiamy sobie obiekty repulsji, tego 
z czym się identyfikować nie jesteśmy w stanie, a nawet zdecydowa-
nie odrzucamy bądź potępiamy. Budujemy również obraz świata 
oraz indywidualny stosunek względem niego. Jest on (szczególnie w 
pierwotnej fazie socjalizacji) w znacznej mierze determinowany, 
specyficznymi dla każdej rodziny, kontaktami na linii rodzice-dzieci. 
„Wzory zachowań, wyborów i wartości obserwowane w relacjach 
rodziców stają się >>matrycami<< relacji, jakie dziecko podejmo-
wać będzie z rówieśnikami i dorosłymi. […] >>matryce rodziciel-
skie<< wyznaczają perspektywę poznawczą […] dziecka. […] Ro-
dzice przekazują dzieciom wiedzę o świecie oraz gotowe schematy 
ujmowania rzeczywistości (poprzez zamierzone i niezamierzone 
oddziaływania), a dzieci poprzez procesy identyfikacji, naśladownic-
twa […] asymilują”2 to, co mają im do przekazania rodzice. Wraz z 
upływającym czasem, postępującą akumulacją doświadczeń społecz-
nych, poznawaniem i gromadzeniem istotnych danych społeczno-
kulturowych, młoda jednostka coraz pewniej zmierza w kierunku 
osiągnięcia pełnej dojrzałości społecznej. Jednakże pomyślny prze-
bieg tego procesu nie może dokonać się bez udziału rodziny. Świat 
życia rodzinnego – jak w kalejdoskopie – łączy i skupia różnorodne 
obrazy, stany oraz formy świata społecznego. Rodzina jest perma-
nentnie działającym laboratorium, w którym kondensują się bardzo 

                                                 
2 E. Jezierska-Wiejak, Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna 

transmisji wartości, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, nr 2, s. 297.  
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dziś rozbudowane i zniuansowane stosunki społeczne. Stąd wielu 
uczonych podkreśla, iż właśnie „w rodzinie dziecko zdobywa swoje 
pierwsze doświadczenia […], uczy się określonych zachowań, norm 
postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. Rozwija 
swoją indywidualność, osobowość i psychikę. […] rodzice, mają 
ogromny wpływ na kształtowanie się […] nastawień społecznych 
dzieci oraz na przygotowanie ich do pełnienia różnorodnych ról spo-
łecznych i podejmowania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań”3 
na scenie życia zbiorowego.  

Jak wyżej wspomniano, dzieci podlegając procesowi socjali-
zacji, w ramach codziennych interakcji z pozostałymi członkami 
rodziny, nabywają (niezbędne do ukształtowania tożsamości jed-
nostki) kompetencje społeczno-kulturowe. Wiele przekonań, norm 
czy wzorów zachowań tworzy w sumie tzw. skrypty kulturowe, które 
przekazywane są przez dorosłych na drodze przykładu bądź mecha-
nizmu modelowania4. Dostarczają one niezbędnych instrukcji postę-
powania w różnorodnych sytuacjach społeczno-kulturowych. 
Uwewnętrznione skrypty kulturowe „są to scenariusze sytuacyjne i 
wzorce interakcji jednostek […] które są normatywnie sankcjonowa-
ne i w miarę powszechnie przyjęte w danej kulturze, przy czym ich 
aktywizacja psychiczna charakteryzuje się znacznym stopniem au-
tomatyzacji”5 oraz – w dużej mierze – bezrefleksyjną realizacją pły-
nących z nich zaleceń. Bazują one na systemie wartości traktowanym 
jako obowiązujący w danej wspólnocie zestaw kryteriów, na mocy 
których odróżnia się w działaniach podmiotów to, co kulturowo ak-
ceptowalne od tego, co nie do zaakceptowania.  

                                                 
3 Tamże, s.286.  
4 J. Miluska, Kulturowa różnorodność rodziny [w:] I. Janicka, H. Liber-

ska (red.), Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014, s. 375. 
5 P. Boski, H. Hurme, F. Vijver, J. Miluska, Skrypty kulturowe zacho-

wań w rolach płciowych. Jak interakcje Polaków i Polek są odbierane w 
kraju i zagranicą? [w:] J. Miluska, P. Boski (red.), Męskość – kobiecość w 
perspektywie indywidualnej i kulturowej, Wydawnictwo PAN, Warszawa 
1999, s.114. 
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Rodzina, zgodnie z założeniami ujęcia funkcjonalnego6, jest 
najdogodniejszym środowiskiem międzypokoleniowej transmisji 
wartości, norm, wzorców, stylów funkcjonowania etc. Realizując tę 
funkcję, musi ona odnaleźć się w warunkach wielokulturowości 
współczesnego świata, tzn. w realiach, w których kultury narodowe z 
jednej strony poddawane są wpływom pochodzącym z innych społe-
czeństw, z drugiej zaś – zderzają się ze skutkami wszechobecnej 
globalizacji kultury. „Współcześnie […] ze względu na zawsze 
obecną, lecz aktualnie intensywniej doświadczaną wielokulturowość, 
a więc duże zróżnicowanie wzorów zachowań, norm, modeli rodzina 
staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie swoich 
dzieci do tak złożonego uczestnictwa społecznego w globalnym”7, a 
nie – jak do tej pory – lokalnym horyzoncie egzystencji. 

 
Wielokulturowość społeczeństwa i rodziny 
Analizując aktualne wyzwania łączące się z procesami trans-

misji kultury w obrębie rodziny, nie sposób zignorować stale pogłę-
biającej się wielokulturowości zarówno całych społeczności, jak i 
tworzących ich rodzin. Wielokulturowe zbiorowości nie są w pono-
woczesnym świecie niczym rzadkim, incydentalnym, jednostkowym. 
Współczesne społeczności lokalne, koncerny przemysłowe, placówki 
oświatowe etc. funkcjonują jako heterogeniczne wspólnoty tworzone 
przez podmioty pochodzące z odległych ojczyzn, i tym samym pre-
zentujące zróżnicowane stanowiska względem fundamentalnych 
aspektów kultury (tradycji, religii, obyczaju), a co za tym idzie – 
identyfikujące się z odmiennymi wizjami egzystencji społecznej. 
„Wielokulturowość oznacza […] współistnienie na określonym ob-
szarze kilku grup narodowych i etnicznych, które różnią się od siebie 
kulturą, wyznawanym systemem wartości, sposobem życia, przez tę 
kulturę warunkowanymi”8. W wielokulturowym środowisku spo-

                                                 
6 N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 

1997, s.189. 
7 E. Krawczak, U. Kusio, Rodzina wobec problemu wielokulturowości. 

Próba diagnozy [w:] U. Kusio (red.), Kulturowe wyzwania XXI wieku, Wy-
dawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2005, s. 120. 

8 A. Frąckowiak, Andragogiczne dylematy w obliczu wielokulturowości 
społeczeństwa [w:] J. Horyń, J. Maciejewski (red.), Społeczeństwo wielokul-
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łecznym – wcześniej lub później – większość z nas doznać musi 
swoistej konfrontacji własnego systemu kulturowego z tym, którego 
reprezentantem jest Inny, tzn. sąsiad, współpracownik, współmałżo-
nek przybyły z każdego możliwego zakątka kuli ziemskiej. Te nie-
uniknione konfrontacje kulturowe ze szczególną mocą ujawniać się 
będą przy okazji odbywania takich rytuałów, jak np. ceremonie za-
ślubin, tradycje świąteczne, obrzędy upamiętniające ważne wydarze-
nia o charakterze prywatnym i publicznym etc. Taki stan rzeczy jest 
konsekwencją kumulacji wielu różnorodnych czynników i zjawisk, 
będących przedmiotem powszechnie dostępnych opracowań kulturo-
znawców, socjologów czy politologów. W tym miejscu wskażmy 
zatem tylko najważniejsze z nich. Jak wiadomo, rozpowszechnienie 
środków masowej komunikacji, ekspansja aktywności wirtualnej, 
„migracje społeczne i rozwój cywilizacji spowodowały, że świat 
znacznie się zmniejszył, co doprowadziło do przenikania dorobku 
kultur i narodowości. Żyjemy w społeczeństwie, w którym odmien-
ność językowa, rasowa, kulturowa mogą być pomostem”9 zarówno 
pomiędzy członkami wielokulturowych rodzin, jak i pomiędzy 
członkami kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa.  

Należy w tym miejscu zauważyć, iż w wielu koncepcjach wy-
żej przywołane zjawisko rozpatrywane jest w perspektywie global-
nej. Faktem jest, iż dzisiaj ludzkość funkcjonuje w obrębie globalnej 
wioski. Jest to jednak wioska – jak wyżej wspomnieliśmy – w której 
każdy zakątek posiada własny, oryginalny kulturowy koloryt. Po-
szczególne wspólnoty, tradycyjnie skupione w ramach struktur pań-
stwowych, muszą sobie radzić z konsekwencjami i wyzwaniami, 
jakie towarzyszą wielokulturowości. Jest to zagadnienie, które nabie-
ra zasadniczego znaczenia w dobie kryzysu migracyjnego, jakiego 
aktualnie doświadcza światowa społeczność. W wielu państwach 
Zachodu, obciążonych trudną do udźwignięcia falą migracji, docho-
dzi do coraz ostrzejszych napięć i konfliktów społecznych z udzia-
łem kulturowo zróżnicowanych zbiorowości. Na marginesie dodać 

                                                                                                        
turowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 31. 

9 J. Horyń, J. Maciejewski, Wstęp [w:] J. Horyń, J. Maciejewski (red.), 
dz. cyt., s. 9. 
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trzeba, iż sytuacje tego rodzaju często stanowią zarzewie – trudnej 
do opanowania i wręcz niebezpiecznej z punktu widzenia porządku i 
bezpieczeństwa publicznego – paniki moralnej.  

Szczególnie poważne problemy wiążą się z funkcjonowaniem 
w wielokulturowym otoczeniu tradycyjnie pojmowanej rodziny, 
która według klasycznych teorii była, jest i powinna być bastionem 
tradycji kulturowej. Kultywowanie „odwiecznego” kanonu wartości, 
ideałów i norm, fundującego tożsamość poszczególnych członków 
wspólnoty staje się coraz trudniejsze, bowiem „w dobie globalizacji 
coraz więcej społeczeństw jest kulturowo zróżnicowanych. Zdarza 
się że w niektórych społeczeństwach mniejszości etniczne stają się 
demograficzną większością […] W rezultacie w tych wielokulturo-
wych państwach do przeszłości należy sytuacja, gdy rodziny od-
mienne kulturowo funkcjonowały w enklawach [...] Obecnie tworzą 
całość kulturowej i społecznej codzienności rodzin w tych pań-
stwach”10. Problem wielokulturowości staje się zatem immanentnym 
aspektem współczesnego pejzażu społecznego, przekształconego 
dziś w multikulturową arenę rodzinnych procesów akulturacji i so-
cjalizacji, wyraźnie kojarzącą się z przestrzenią, obrazowo określaną 
przez amerykańskiego badacza, G. Mathewsa mianem supermarketu 
kultury.  

 
Rodzina klientem supermarketu kultury 
Odwołując się do koncepcji G. Mathewsa, nie będzie naduży-

ciem stwierdzenie, iż rodzina egzystuje dziś zglobalizowanym su-
permarkecie kultury. Jednakże – jak podkreśla przywołany badacz – 
„supermarket kultury nie jest miejscem, w którym konsumenci rado-
śnie dokonują wyboru tożsamości, tak jakby wybierali ubrania albo 
smak lodów […] Określenie >>supermarket kultury<< może wyda-
wać się zabawne: zatrzymaj wózek i ściągnij z półki to, na co masz 
ochotę! Jednak w kulturowych wyborach […] oraz w drogach do 
tożsamości nie ma nic zabawnego. Wszyscy […] na różne sposoby 
walczą o samookreślenie, w pogoni za ojczyzną lub w panicznej 

                                                 
10 I. Fudali, Rodzina wielokulturowa – jaka przyszłość dla Europy i 

świata?, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2014, nr 6, s. 90. 
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przed nią ucieczce”11. Powyższa metafora stanowi dobrą egzemplifi-
kację dylematów tożsamościowych reprezentantów ponowoczesnego 
wielokulturowego społeczeństwa oraz globalizującej się kultury.  

Globalny supermarket kultury stanowi dziś teren, w obrębie 
którego funkcjonują coraz bardziej zmieniające się rodziny. Efektem 
tych przeobrażeń są wspólnoty rodzinne często zmagające się z dłu-
gotrwałą rozłąką (oraz wynikającą tego powodu samotnością), po-
wierzchownością kontaktów, deficytem stabilnych więzi oraz nie-
trwałością relacji małżeńskich czy rodzicielskich. Kształtowanie 
indywidualnej, społecznej i kulturowej tożsamości staje się wówczas 
procesem, w którym rodzina musi tracić swoją tradycyjną siłę oraz 
znacznie. Istotną konsekwencją powyższych zjawisk są problemy 
generowane w wyniku pogłębiającej się alienacji podmiotów nie 
posiadających odpowiedniego oparcia we własnej grupie rodzinnej. 
Brak silnych i stabilnych więzi rodzinnych często łączy się wszakże 
z nikłym zakorzenieniem w obrębie tradycji, religii czy obyczaju 
danego społeczeństwa. Jest oczywistym, iż owe wyalienowane jed-
nostki stają się najlepszymi odbiorcami – jakże kuszącej, barwnej i 
łatwej do przyswojenia – oferty supermarketu kultury. Jednakże 
ceną, jaką przychodzi im za to zapłacić jest ustawiczne „życie w 
obrębie supermarketu kultury, życie bez korzeni i prawd, którymi 
można się kierować, bycie zdanym na własne, kształtowane przez 
rynek, gusta […] wszystko jest wyborem zapośredniczonym przez 
rynek”12, który staje się kluczową kategorią w analizie procesów 
partycypacji człowieka we współczesnej utowarowionej kulturze.  

Zdaniem G. Mathewsa, społeczno-kulturowa płaszczyzna eg-
zystencji ludzkiej może zatem być sprowadzona do dziedziny rynku. 
Podmioty uczestniczące w obrocie rynkowym znajdują się we wła-
daniu promowanych przez rynek rzeczy i idei, bowiem „istnieją dwie 
formy rynku: supermarket rzeczy materialnych, który do każdego 
zakamarka Ziemi dostarcza produkty z całego świata, oraz super-
market kultury zaopatrujący nas w informacje i potencjalne tożsamo-
ści […] supermarket kultury niezwykle się ostatnio rozwinął, wręcz 

                                                 
11 G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednost-

ki, tłum. E. Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, s. 245. 
12 Tamże, s. 256. 



18 
 

eksplodował”13, co uwidacznia się choćby w postaci powszechnie 
panującego imperatywu bogacenia się oraz globalnego już kultu 
młodości, sukcesu etc. 

 
Rodzina a konsumpcja dóbr kultury  
Kultura oraz jej poszczególne elementy gubią dziś swój wy-

miar autoteliczny, zyskując tym samym przede wszystkim charakter 
instrumentalny. Jako taka stała się ona zjawiskiem znajdującym się 
w polu zainteresowań specjalistów od sprzedaży, marketingu i re-
klamy. Z. Bauman jest przekonany, iż „kultura przeobraża się dzisiaj 
w jeden z departamentów gigantycznego domu towarowego, jakim 
stał się świat przeżywany przez ludzi przeobrażonych, po pierwsze i 
po ostatnie, w konsumentów. Jak w innych działach tego mega skle-
pu półki wypełnione są po brzegi wymienianymi co dzień atrakcja-
mi, a lady ozdobione reklamami najnowszych ofert”14. Oferty te 
przedstawiają dobra, które jakoby niezbędne są do zaspokojenia 
wszelkich potrzeb człowieka, a wręcz – do doznania przez niego 
poczucia życiowego spełnienia i szczęścia. Są to oczywiście dobra o 
charakterze konsumpcyjnym. Dają one nabywcom pewną satysfak-
cję, lecz z reguły na dość krótką chwilę. W efekcie wyzwala to dal-
szą spiralę konsumpcji (de facto coraz bardziej zbytecznych jednost-
ce) produktów, użytkowanych przez wszystkim ze względu na łączą-
cy się z nimi prestiż bądź aktualną modę w obrębie danej wspólnoty. 
Jednakże to, co dziś jest obiektem pożądania klientów supermarketu 
kultury – jutro umieszczone będzie w kontenerze na śmieci. „Nasze 
społeczeństwo jest społeczeństwem konsumentów, w jakim kultura, 
podobnie reszcie świata przez konsumentów doświadczanego, jawi 
się ludziom jako skarbnica przeznaczonych do konsumpcji towarów, 
z których każdy rywalizuje o przyciągnięcie nieznośnie ulotnej i 
rozproszonej uwagi potencjalnych klientów”15, dających posłuch 
wszechwładnemu dyktatowi konsumowania. Supermarket kultury 
jest miejscem celebrowania konsumpcji dla samej konsumpcji. Nie 

                                                 
13 Tamże, s. 25. 
14 Z. Bauman, Kultura płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Agora 

SA, Warszawa 2011, s. 30. 
15 Tamże, s. 28. 
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ma w nim miejsca na głębszą refleksję na temat tego, co dokładnie w 
nim wybieramy i po co wybieramy. Stąd też niezwykle trudne jest 
świadome wycofanie się jednostki z supermarketu kultury, bezustan-
nie wypełnianego kolejnymi intrygującymi nowinkami. „Nieprze-
rwana dostawa wciąż nowych ofert jest warunkiem przyśpieszenia 
towarowego obrotu […] Jest też niezbędna dla zapobiegnięcia sytu-
acji, w której kolejne rozczarowania klienta do konkretnych produk-
tów skondensować by się mogły w ogólne zniechęcenie do życia 
tkanego z przędzy konsumpcyjnych uniesień na kanwie handlowych 
sieci”16. Aby temu przeciwdziałać, podmioty umiejscowione w prze-
strzeni supermarketu kultury „programuje się” na odpowiednią, tzn. 
masową, szybką i bezrefleksyjną konsumpcję. Tym samym – stając 
się obiektem propagandowej i marketingowej „obróbki” – zwolna i 
niezauważalnie ulegają one uprzedmiotowieniu. Manipulowanie 
jednostkami dokonuje się na co najmniej dwóch płaszczyznach: 
obywatelskiej oraz konsumenckiej. Permanentny „proces urabiania 
ludzi przez rynek jest równie potężny i skomplikowany, jak proces 
kształtowania obywateli przez państwo […] Środki manipulacji, 
jakimi posługuje się rynek, są jednak bardziej subtelne niż środki 
stosowane przez państwo: manipulacja polega tutaj bardziej na ku-
szeniu niż na zmuszaniu i opiera się […] na pochlebstwach rekla-
my”17 trafiającej do – coraz bardziej „ubezwłasnowolnionego” jej 
obietnicami – konsumenta.  

W takich okolicznościach nie można przeoczyć faktu, iż rola 
rodziny jako tradycyjnego pasa transmisyjnego obowiązującego ka-
nonu kultury musi podlegać znaczącym modyfikacjom. Młode poko-
lenie, z uwagi na stale postępujący proces emancypacji spod wpływu 
dorosłych18 oraz – co istotniejsze – ze względu na permanentne 
uczestnictwo w komercyjnej wymianie w obrębie supermarketu kul-
tury, nie może tylko wiernie odwzorowywać tradycji rodziców. 
Kształtowanie indywidualnej tożsamości nadal dokonuje się przy 
udziale rodziny, ale również i wielokulturowego otoczenia społecz-

                                                 
16 Tamże, s. 30. 
17 G. Mathews, dz. cyt., s. 25. 
18 F. Wojciechowski, Niepełnosprawność. Rodzina. Dorastanie, Wy-

dawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 73. 
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nego oraz wszechobecnych mediów. Jak się wydaje, współcześnie 
jest to zadanie coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane. 
„Dla osób poszukujących odpowiedzi na pytanie >>kim jestem?<< 
poważnym dylematem jest […] urynkowienie doświadczenia, które 
rozszerza się na sam projekt tożsamości […] to, co jednostka kon-
sumuje, określa jej tożsamość […] Jednostki identyfikują się z tym, 
co serwują im media […] Wybierają >>gotowce<<, bo są nie tylko 
łatwo dostępne, ale przede wszystkim stanowią prosty do użycia 
produkt”19, umiejętnie reklamowany w supermarkecie kultury. 

 
Zakończenie 
Zmierzając ku końcowi naszych refleksji wokół miejsca rodziny 

w przestrzeni supermarketu kultury, rację należy przyznać tym bada-
czom, którzy podkreślają, iż w dzisiejszych realiach tradycyjny „model 
myślenia o procesie socjalizacji jako o procesie transmisji wartości i 
postaw od rodziców ku dzieciom nie jest bezdyskusyjny […] rodzina 
nie jest wyizolowana ze społeczeństwa, z różnych […] kulturowych 
kontekstów, […] także samo dziecko […] wybiera, zachowuje się na 
własny rachunek […] Na Zachodzie rodzina traci swą dominującą po-
zycję w hierarchii celów i dążeń życiowych. Tendencji tej towarzyszy 
proces przekształcenia socjalizacji rodzinnej w samorealizację”20 jej 
poszczególnych członków. Współczesna polska rodzina, upodobniająca 
się w swoim kształcie oraz funkcjach do rodziny dominującej w za-
chodnim społeczeństwie (wcześniej bądź później) doświadczy podob-
nych trendów. W polskim życiu rodzinnym już dzisiaj obecnych jest 
wiele zjawisk świadczących o pogłębiającej się wielokulturowości na-
szego społeczeństwa. Rosnąca popularność zupełnie obcych nam kultu-
rowo dorocznych wydarzeń takich, jak np. halloween czy walentynki 
jest tego najlepszym przykładem.  

Niejednokrotnie wielokulturowość stanowi dla nas – członków 
ponowoczesnej rodziny – oczywisty rys egzystencji człowieka. Wie-

                                                 
19 J. Banaszewska, Exils – w poszukiwaniu utraconej tożsamości [w:] W. 

Burszta, P. Majewski, E. Sekuła, Tożsamość i samotność. Komentarze mło-
dego pokolenia, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
„Academica”, Warszawa 2011, s. 230. 

20 E. Krawczak, U. Kusio, dz. cyt., s. 119. 
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lu z nas ścieżka wielokulturowości poprowadzi od rodzinnego prze-
kazu tradycji kulturowej w kierunku supermarketu kultury. Podejmu-
jąc taką wyprawę, warto jednak mieć na uwadze słowa G. Mathewsa, 
który słusznie przestrzegał, iż „konsumujemy […] produkty z glo-
balnego supermarketu kultury w przekonaniu (w dużej mierze nie-
słusznym), że możemy kupić, robić i być wszystkim, czym tylko 
chcemy. A nie da się […] tych rzeczy mieć naraz”21, o czym należy 
pamiętać oglądając kuszące reklamy supermarketu kultury.  

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza wybranych problemów łączących 

się z procesami socjalizacji i akulturacji w obrębie współczesnej 
rodziny. Jest to rodzina usytuowana w ponowoczesnym, wielokultu-
rowym świecie społecznym. Autorka tekstu, odwołując się do kon-
cepcji Z. Baumana oraz G. Mathewsa, prezentuje dzisiejsze rodziny 
oraz jej członków jako klientów supermarketu kultury, w którym 
dobra i wartości kultury stają się wyłącznie towarami, traktowanymi 
jako obiekty szybkiej i bezrefleksyjnej konsumpcji. W konkluzji 
rozważań zaakcentowano, iż w ponowoczesnych realiach kształto-
wanie tożsamości indywidualnej, społecznej i kulturowej, sprowadza 
się nie tylko do rodzinnej socjalizacji, lecz w dużej mierze do reakcji 
człowieka wobec oferty supermarketu kultury.  

Słowa kluczowe: rodzina, tożsamość, kultura 
 
Summary 
Family in the cultural supermarket 
The aim of the paper is to analyze chosen problems connecting 

to the processes of socialization and acculturation in the contemporary 
family. This is a family situated in the postmodern, multicultural socie-
ty. The author of the text, referring to the concept of Z. Bauman and G. 
Mathews presents the family and its members as a clients of super-
market culture in which goods and values of culture are shown as ob-
jects fast and unreflective consumption. In conclusion accentuated that 
in the post-modern realities process of forming the individual, social 

                                                 
21 G. Mathews, dz. cyt., s. 7. 
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and cultural identity is not only a family socialization, but largely it is 
a human response to the offer of cultural supermarket. 

Keywords: family, identity, culture 
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Małgorzata Hala  
 

Wizerunek współczesnej polskiej rodziny 
 
Wprowadzenie 
Rodzina stanowi kolebkę osobowości w bliskich interakcjach 

z rodzicami, rodzeństwem, czy dziadkami. Dzięki rodzinie dziecko 
rozwija podstawowe funkcje psychiczne i buduje swoją osobowość; 
dostosowuje się do kultury danego społeczeństwa i przyjmuje normy 
zachowania się1. Dobre stosunki w rodzinie są dla dzieci i młodzieży 
bardzo istotne. Szczęśliwy dom przede wszystkim zapewnia odpo-
wiedni rozwój dziecka i powodzenie w życiu. 

Jednym z głównych czynników nietrwałości młodej rodziny 
jest brak przygotowania do małżeństwa. To nieprzygotowanie do 
samodzielnego życia młodych ludzi objawia się w niedojrzałości 
psychicznej i społecznej, a więc w niezaradności życiowej, małej 
odporności na pojawiające się problemy oraz nieumiejętności part-
nerskiego współżycia2. 

Zachodzące przemiany społeczne i kulturowe w istotny sposób 
zmieniły system wartości polegający na tym, że ludzie tracą cel ży-
cia. Można stwierdzić, że współczesna rodzina przezywa kryzys3. 

Rodzina powinna stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do 
ich prawidłowego rozwoju, jednak nie wszystkie rodziny realizują swo-
je funkcje w odpowiednim stopniu. Pewna ilość rodzin nie potrafi stwo-
rzyć optymalnych warunków w wyniku czynników zewnętrznych. W 
niektórych rodzinach źródłem problemów są zachowania członków 
rodziny związane z nieprzystosowaniem społecznym. W życiu rodzin-
nym nie można uniknąć problemów i trudności. Zaburzają one funkcje 
rodziny. Rodzina, która nie spełnia przypisanych jej zadań to rodzina 
dysfunkcyjna i nieprawidłowa. To rodzina, w której zaburzone są rela-

                                                 
1 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1997, s.5 
2 M. Ryś, Przygotowanie do pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych, [w:] 

Przygotowanie do życia w rodzinie. Część I. Materiały pomocnicze dla 
nauczycieli, wychowawców i rodziców, red. K. Ostrowska, M. Ryś, War-
szawa 1997, s. 31. 

3 W. Półtawska, Samo życie, Częstochowa, 1994 s. 163 
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cje wewnątrzrodzinne, czyli rodzina dysfunkcjonalna4. Występuje wiele 
niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości. 
Są to: stale wzrastająca liczba rozwodów, przerywanie ciąży, coraz 
częstsze uciekanie się do sterylizacji, utrwalanie się mentalności prze-
ciwnej poczęciu nowego życia5. Przyczynami dysfunkcjonalności ro-
dziny są: alkoholizm i narkomania, bezrobocie i ubóstwo, przemoc, 
przestępczość, pornografia, prostytucja, zdrady małżeńskie, separacje i 
rozwody, choroby, śmierć bliskich, zagrożenia sektami, rodziny niepeł-
ne i zrekonstruowane6. 

 
1. Rodzina i jej znaczenie w skali międzynarodowej  
Można byłoby stwierdzić, że rodzina ma charakter ponadcza-

sowy i uniwersalny. Troska o rodzinę towarzyszy społeczeństwom 
niemal od zawsze – ze względu na wartość jaką ona przedstawia 
zarówno dla jednostki jak i dla samego społeczeństwa. Wyrazem 
tego są działania, które uświadamiają konieczność podejmowania, 
starań dla wspierania rodziny w jej funkcjonowaniu. Bardzo istotne 
jest dostrzeganie i reagowanie na problemy, których rodzina do-
świadcza w zmieniających się czasach i społeczeństwach. Na istotę 
znaczenia rodziny wskazują trzy wydarzenia w latach ostatnich7. 

Chodzi o uświadomienie rządom i prywatnemu sektorowi pro-
blemów rodziny i konieczność wdrażania i monitorowania polityki 
rodzinnej. Ważnym celem było dążenie do zwiększenia efektywności 
działań na rzecz rodziny. Już w 1994 roku podkreślane było funda-
mentalne znaczenie rodziny w polityce państw na całym świecie oraz 
jej coraz ważniejszą rolę w działaniach na rzecz postępu i rozwoju. 
Kierunek ten jest utrzymywany w kolejnych latach. Na obchodach 
Dwudziestolecia Międzynarodowego Roku Rodziny podkreślano 
rolę tradycyjnej rodziny jako naturalnej i podstawowej komórki spo-

                                                 
4 U. Dudziak, Pomoc w realizacji funkcji rodziny, [w:] Małżeństwo i rodzi-

na w nowoczesnym społeczeństwie, red. L. Dyczewski, Lublin 2007, s. 159 
5 Tamże, s. 160 
6 U. Dudziak, Pomoc w realizacji funkcji rodziny, op. cit., s. 162 
7 Z. Bielan, Zagrożenia i kryzysy współczesnej rodziny” [w:] „Pedagogi-

ka rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i ba-
dań, pod red. Andrzeja W. Janke.,Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2004, 
s. 246-250 
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łecznej. Rok 2013 to rok przyjęcia rezolucji w sprawie tych obcho-
dów. Podczas tej rezolucji zaznaczono, że „rodzinie przysługuje 
pierwszeństwo w wychowaniu i ochronie dzieci, że dzieci dla pełne-
go i harmonijnego rozwoju powinny wychowywać się w środowisku 
rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i porozumienia”8.  

Wykazane zostały trzy obszary tematyczne obchodów: 
- walka z biedą i wykluczeniem społecznym,  
- równowaga praca – rodzina,  
- wspieranie integracji społecznej i solidarności międzypoko-

leniowej w rodzinie Celem obchodów w roku 2014 jest uświadomie-
nie (prywatnemu sektorowi i rządom) znaczenia problemów rodziny, 
wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organiza-
cji pozarządowych wspierających rodzinę, wdrażanie nowych pro-
gramów rodzinnych i kontynuacja istniejących, podejmowanie no-
wych pomysłów i zwiększanie efektywności działań na rzecz rodziny 
na różnych szczeblach (krajowych, lokalnych, regionalnych), wdra-
żanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia polityki wobec rodziny, 
popieranie sprawdzonych rozwiązań9.  

Czy postawione cele mają uzasadnienie w Polsce? Owszem, są 
to cele bardzo nam bliskie. Rezolucja ONZ wskazuje na istotną rolę 
wszystkich podmiotów, które będą promować cele przypisane obcho-
dom dwudziestoletniej rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny. 
Wydarzenia te skierowane są więc do wszystkich zainteresowanych 
dobrem rodziny – władz, organizacji pozarządowe, przedstawicieli 
sektora prywatnego, instytucji badawczych i akademickich10. 

Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że powszechnie są za-
uważane i rozważane wpływy zmian społecznych, ekonomicznych i 
demograficznych na rodzinę. Wskazuje się na trudności rodzin w 

                                                 
8 A. Żurek, Rodzinność i nierodzinność w polskim społeczeństwie, [w:] 

B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), „Współczesna rodzina w dobie przemian 
społeczno-kulturowych”, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 48-50 

9 I. E. Kotowska i A. Giza-Poleszczuk, Zmiany demograficzno-
społeczne i ich wpływ na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku 
równowagi w zakresie ochrony praw rodziny i poszczególnych jej członków, 
[w:] E. Leś i S. Bernini (red.), Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
2010, s. 57 

10 Tamże, s. 60-62 
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wypełnianiu swoich obowiązków. Zwraca się zatem uwagę na pro-
blemy materialne rodzin, brak wsparcia dla młodych i starszych 
członków rodziny, problemy w łączeniu pracy zawodowej i obo-
wiązków rodzinnych. Tego typu trudności w polskich rodzinach 
występują bardzo często11. Co ważne, ukazane obszary oraz kierunki 
działań prowadzą do uświadomienia sobie, że takie problemy i ko-
nieczność przeciwstawiania się im istnieje także w naszym kraju.  

Kolejna bardzo ważna kwestia, na którą należy zwrócić uwa-
gę, ma szerszy zasięg, ponieważ działania integracyjne wewnątrz 
państw i na tle międzynarodowym stają się ważnym aspektem w 
myśleniu o ochronie i wspieraniu rodziny. Inicjatorzy (ONZ) podno-
szą doniosłość roli tradycyjnej rodziny. Uważam, że w obliczu za-
chodzących zmian społecznych, które skutkują wielością form bli-
skich układów, ważne jest podkreślanie faktu, że tradycyjna rodzina 
nadal bardzo ważna znaczeniowo oraz nie jest marginalna12.  

 
2. Dane demograficzne o rodzinie w Polsce  
Okres zmian w procesach kształtowania się rodziny jest inny 

dla poszczególnych państw w Europie – lata 60. XX wieku to zmia-
ny w państwach skandynawskich, później w Europie Zachodniej i 
następnie w Europie Południowej. Koniec XX wieku połączony jest 
ze zmianami w państwach Europy Środkowej i Wschodniej – jeśli 
chodzi o nasilenie i tempo to ich przebieg jest zróżnicowany. W tej 
ostatniej grupie państw, razem z Polską, zmiany następują gwałtow-
nie i zachodzą w krótszym czasie w porównaniu z państwami Europy 
Zachodniej czy Północnej. W tym samym momencie historycznym 
dokonały i wiązały się z przemianami ustrojowym. Istota tych zmian 

                                                 
11 I. E. Kotowska i A. Giza-Poleszczuk, Zmiany demograficzno-

społeczne i ich wpływ na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku 
równowagi w zakresie ochrony praw rodziny i poszczególnych jej członków, 
op. cit., s. 65 

12 M. Frąckowiak, Rodzina jako wartość w świadomości współczesnych 
Polek [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Wizerunki ról rodzinnych. Seria: 
Roczniki Socjologii Rodziny, t. XVIII, Poznań 2007. s. 45-47 
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polega na tym, że im później rozpoczęły się zmiany dotyczące rodzi-
ny tym gwałtowniejszy jest ich przebieg13. 

Błędem byłoby stwierdzenie, że rodzina w Polsce nie podlega 
zmianom. Dane demograficzne dotyczące małżeństwa i rodziny w 
Polsce kształtują dosyć mało optymistyczny obraz. Skutki stopnio-
wych zmian wskazują spadki wskaźników zawierania małżeństw (we 
wszystkich grupach wiekowych) i urodzeń oraz wzrost rozwodów i 
urodzeń poza małżeństwem. Poniżej przedstawione są dane jak prze-
biegają procesy dotyczące zawierania małżeństw oraz prokreacji w 
świetle rzeczywistych danych zebranych przez GUS14.  

Jeśli chodzi o wskaźniki zawierania małżeństw to odnotowują 
spadki, które mają swój początek już w latach 80. XX wieku. Na 
1000 mieszkańców w wieku 15 lat i powyżej wskaźnik zawierania 
małżeństw kształtował się następująco:  

● spadł w roku 1981 wyniósł 9,0 – a w roku 1993 do 5,3  
● wzrost w okresie 2005–2008 miał miejsce od 5,4 do 6,8 

(pod koniec pierwszej dekady lat 2000 wskaźnik powrócił do pozio-
mu drugiej połowy lat 80. XX wieku)  

● spadek w 2011 – nastąpił do 5,4 (co znamionuje powrót do 
poziomu z roku 2005)  

● 2012 – rok przyniósł kolejny spadek – 5,3 czyli wskaźnik 
wrócił do początku lat 90. XX wieku15. 

Wskaźniki dotyczące urodzeń również wskazują spadki – spa-
dek pojawia się od roku 1984 we wszystkich grupach wiekowych dla 
kobiet w wieku prokreacyjnym (15–49 lat).  

Jak wnika z danych, utrwalają się zmiany w zakresie zacho-
wań prokreacyjnych:  

● przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko podniósł 
się o kilka lat – opóźnia się rodzenie pierwszego dziecka 

 ● najczęściej rodziły w roku 2012 kobiety dziecko w ogóle 
mając 29,0 lat; a pierwsze dziecko w wieku 27,0 lat16.  
                                                 

13 M. Plopa., Współczesna rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań [w:] 
„Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania”, t.1, Wyd. 
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2005, s. 229-290 

14 Dane zawarte w Roczniku Demograficznym. 
15 Tamże 
16 Tamże 
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Wykształcenie wyższe przesuwa prokreację jeszcze na później 
– najczęściej dziecko kobiety z takim wykształceniem rodziły w 
wieku 30,1 lat, a pierwsze dziecko – w wieku 28,6: ● wiek kobiet 
rodzących przesuwa się z przedziału 20–24 lat na 25–29 lat, ale 
wzrasta też procent kobiet rodzących w wieku 30–34 lat17.  

Mniej niż jedna piąta kobiet z grupy 20–24 lat rodziła (rok 
2012). Natomiast w grupie wiekowej 25–29 lat była to ponad jedna 
trzecia kobiet, a w najstarszej – ponad jedna czwarta18. 

Zupełnie odwrotnie wyglądają wskaźniki niemałżeńskich uro-
dzeń – wśród ogółu żywych urodzeń obserwowany jest bowiem ich 
wzrost. Zmiana jest wyraźna, gdyż do połowy lat 80. wskaźnik nie-
małżeńskich urodzeń wynosił 4,5%–5,0% ogółu urodzeń żywych; w 
1990 podniósł do 6,2%; w 2011 osiągnął 21,2%. W roku 2012 wy-
niósł nieco ponad jedną piątą ogółu żywych urodzeń. Zmiany te wy-
rażające się spadkami wskaźników nie oznaczają jednak rezygnacji z 
małżeństwa i rodziny, często wyrazem tego jest opóźnianie zawiera-
nia małżeństw i rodzenia dzieci. Rodzi to pewne konsekwencje?19. 

● prowadzi do braku prostej zastępowalności pokoleń (od 
1989 roku)  

● podnoszenia się wieku kobiet rodzących (przesuwanie uro-
dzeń powyżej 24 roku życia)  

● zmniejszania się liczby urodzeń w ogóle – z uwagi na póź-
niejsze zawieranie związków, odkładanie urodzeń, większą kontrolę 
płodności w związkach niemałżeńskich  

● przedłużania zależności od rodziców  
● załamania się transferów opartych o międzypokoleniową so-

lidarność20. 
Natomiast jak wygląda obraz rodziny w Polsce? Dane ze spi-

sów powszechnych pokazują tendencje spadkowe wskaźnika mał-
żeństw z dziećmi: 1988 – 61,8%, 2002 – 56,0% , 2011 – 49,7%. 
Mimo, że wśród ogółu rodzin jest to najczęściej pojawiający się typ, 

                                                 
17 Dane zawarte w Roczniku Demograficznym. 
18 Tamże 
19 Dane zawarte w Roczniku Demograficznym. 
20 M. Plopa, Współczesna rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań, op. 

cit., s. 229-290 
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to jednak spadki są znaczne. Można stwierdzić, że proces przyspie-
szył w latach dwutysięcznych, gdyż w okresie 14 lat, czyli między 
1988 a 2002, spadek wyniósł 5,8 punktów procentowych, a w okre-
sie kolejnych 9 lat a więc krótszym, spadek był większy i wyniósł 
6,3 punkty procentowe21.  

Wraz z tymi zmianami wzrasta wskaźnik związków kohabita-
cyjnych, które posiadają dzieci. Następną ważną zmianą jest wzrost 
rodzin niepełnych, z przewagą rodzin matek wychowujących dzieci. 
W jednej piątej rodzin niepełnych to kobieta sprawuje opiekę nad 
dzieckiem/dziećmi. Coraz częściej pojawiającym się typem stały się 
rodziny niepełne, tylko z ojcami – w okresie 23 lat ich występowanie 
niemal się podwoiło22.  

Pośród ogółu rodzin wskazywanych przez GUS zauważalny 
jest spadek wskaźnika małżeństw z dziećmi, tzn. rodzin opartych na 
formalnym małżeństwie i posiadających dzieci. Każdy kolejny spis 
powszechny wskazuje dane o postępującym zmniejszaniu się tego 
typu rodzin a zwiększaniu wskaźnika rodzin niepełnych23.  

Przemiany zachodzące wśród rodzin w Polsce są konsekwen-
cją działania trzech grup czynników: strukturalnych, kulturowych, 
technologicznych. Jeśli chodzi o zmiany strukturalne to wynikają ze 
zmian struktury społeczeństwa i organizacji państwa; kulturowe – ze 
zmian wartości i liberalizacji norm łączących się ze wzrostem nieza-
leżności jednostek oraz demokratyzacji życia; technologiczne – 
związane z rozwojem systemów technologicznych, rozwojem medy-
cyny – w tym środków antykoncepcyjnych. W związku z przecho-
dzeniem do gospodarki rynkowej w Polsce pogłębia się bezrobocie, 
rozwarstwienie ekonomiczne, ale też wzrasta poziomu wykształce-
nia, ruchliwości geograficznej i ruchliwości społecznej. Bez wątpie-
nia wpływa to na obraz rodziny24. 

 

                                                 
21 A. Żurek, „Rodzinność i nierodzinność w polskim społeczeństwie”, 

op. cit., s. 117–123 
22 Tamże, s. 130 
23 Dane zawarte w Roczniku Demograficznym. 
24 R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących 

życia małżeńskiego i rodzinnego. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS, 
[BS/54 /2008], s. 4 
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3. Analiza i rozważania o rodzinie  
Przeprowadzona analiza danych demograficznych oraz obser-

wacja życia społecznego nasuwa kilka wniosków w odniesieniu do 
rodziny. Wniosek pierwszy dotyczy określania rodziny – pojęcie 
„rodzina”. Sporną kwestii jest nieograniczone rozszerzanie pojęcia 
rodziny. Można stwierdzić, że podstawą dla nadania układowi miana 
rodziny musi być więź biologiczna – czyli relacja rodzic – dziecko. 
Mówiąc o rodzinie małej. Inne układy wskazują warianty o różno-
rodnych sposobach organizacji, które spełniając podstawowy waru-
nek – posiadanie dziecka – mogą stworzyć rodzinę. Tak więc trady-
cyjnie rozumianą rodzinę tworzą małżonkowie z dzieckiem 
/dziećmi25.  

Biorąc pod uwagę akceptację społeczną niektórych zachowań, 
za rodzinę można uznać związek kohabitacyjny posiadający dziecko. 
Będzie to tym samym rodzina pełna, bo z obojgiem rodziców. Może 
być to także rodzina niepełna w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców 
mieszka i opiekuje się dzieckiem. Dlatego paradoksem jest nie 
uznawanie rodzin niepełnych, mimo istnienia więzi biologicznej 
rodzic – dziecko, za rodzinę, i tak samo paradoksem jest uznawanie 
za rodzinę związków, w których nie ma dziecka czyli małżeństwa 
lub kohabitacji bez dziecka. W społeczeństwie stale występują takie 
właśnie opinie26.  

Wniosek drugi dotyczy zagrożenia dla tworzenia i funkcjono-
wania rodziny. Można wyróżnić wiele przyczyn powodujących 
obecny stan dla sytuacji rodziny. Bez wątpienia ważną rolę pełnią 
warunki bytowe powiązane z rynkiem pracy – który generuje nie-
pewność zatrudnienia, bezrobocie i ma wpływ na ogólne warunki 
życia. Tworzą one zarówno czynniki zagrażające tworzeniu rodziny, 
jak i jej funkcjonowaniu. Można wyróżnić także inne czynniki two-
rzące zagrożenie dla funkcjonowania rodziny, np. trendy procesów 
indywidualizacji, które przynoszą:  

a) nastawienie na własny rozwój kobiet i mężczyzn – co two-
rzy trudności z łączeniem realizacji ról zawodowych i rodzinnych,  

                                                 
25 Tamże, s. 5 
26 Tamże, s. 6. 
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b) nieumiejętność negocjacji i komunikacji w parze, brak 
skłonności do rozwiązywania problemów, szybka rezygnacja z prób 
naprawy sytuacji i wybory zakończenia małżeństwa,  

c) akceptacja społeczna rozwodów – która ułatwia podejmo-
wanie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa27.  

Istotnym zagrożeniem dla budowania rodziny z kolei jest:  
a) zmiana norm społecznych, co pozwala na – akceptację za-

chowań przyzwalających na istnienie związków nieformalnych i za-
spokajanie potrzeb bez konieczności wchodzenia w związek formalny,  

b) nowe spojrzenie na małżeństwo – które zmienia oczekiwa-
nia – cele młodych, rozwija założenie rozwiązywalności, pozwala na 
ucieczkę od zobowiązań, których młodzi boją się podejmować i 
wchodzić w wiążący układ. Ucieczka od obowiązków współgra z 
przyzwoleniem na korzystanie z życia, 

c) budowanie karier (trend indywidualizacji) – wymaga wy-
dłużonego okresu kształcenia, skupia jednostkę na sprawach zawo-
dowych,  

d) ułatwienia ze strony rodzin pochodzenia wspierają młodych 
w opóźnianiu wejścia w dorosłe, odpowiedzialne życie za siebie i 
bliskie osoby28. 

Oprócz zmian jakie pojawiają się w życiu społecznym zmie-
niają się też sami członkowie społeczeństwa. Zmieniamy te dotyczą 
ocen, oczekiwań, stylu życia, korzystania z innych argumentów. 
Można to zaobserwować gdy zadajemy sobie pytanie: dlaczego mło-
dzi ludzie obecnie nie bardzo chcą zakładać rodziny?. Wymienia się 
tu przyczyny bytowe – warunki mieszkaniowe i finansowe. Wska-
zywane były one jako najważniejsze przyczyny odnośnie nie wcho-
dzenia w związki małżeńskie, ale jednocześnie wskazywano, że bar-
dziej obawiają się ich kobiety niż mężczyźni. Mężczyznom z kolei 
częściej przypisywano tendencje ucieczkowe od zobowiązań. Istotną 
zmianę zaobserwować można też w znajdowaniu przyczyn dla braku 
skłonności do budowania rodziny. Tutaj argumenty dotyczące sytu-

                                                 
27 R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących 

życia małżeńskiego i rodzinnego, op. cit., s. 8 
28 R. Boguszewski, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. 

Komunikat z badań. Warszawa: CBOS, [BS/33/2013], s. 2 
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acji bytowej straciły na znaczeniu. Wzrosły natomiast wskazania na 
tendencje ucieczkowe zarówno młodych mężczyzn jak i kobiet. Czę-
ściej jednak to mężczyznom, niż kobietom, nadal przypisywana jest 
skłonność do prowadzenia życia bez zobowiązań i ucieczka przed 
obowiązkami rodzicielskimi. Natomiast kobietom częściej (niż męż-
czyznom) przypisywano pragnienie robienia kariery, która oddala je 
od zakładania rodziny. Również młodzi boją się nieudanego związku 
i mają problemy ze znalezieniem właściwego partnera, chociaż ten 
powód był częściej łączony z kobietami niż z mężczyznami29.  

Osoby młode dostrzegają możliwości, jakie daje im współcze-
sne życie. Zdają sobie sprawę z mechanizmów funkcjonowania w 
obecnej rzeczywistości. Rzeczywistość podparta przyzwoleniem 
społecznym nasuwa argumenty dla innych postaw i zachowań mło-
dych osób odnośnie tworzenia rodziny30.  

Należy także podkreślić zachowania wynikające z sytuacji 
społecznej w jakiej trzeba dochodzić do dorosłości temu pokoleniu. 
Normy zostały złagodzone, zaakceptowano znaczenie samorozwoju 
w życiu jednostki i nawet stawia się młodym wymóg budowania 
własnej drogi życiowej; stworzone zostały możliwości, wśród któ-
rych można wybierać i żaden wybór nie spotka się dezaprobatą czy 
naznaczeniem. Jeśli chodzi o kobiety to stały się uczestnikami życia 
społecznego i zawodowego, ale są świadome ograniczeń jakich mo-
gą doświadczać z powodu założenia rodziny. Z uwagi na to, że rynek 
pracy stał się wymagający, ale jednocześnie ograniczający swoje 
oferty, można powiedzieć, że są to po prostu racjonalne zachowania, 
że młodzi opóźniają wchodzenie w małżeństwo i rodzenie dzieci, a 
ci którzy już je mają decydują się na niewielką ich liczbę – jedno, 
dwoje31. 

Bardzo ważną kwestią jest także obawa przed nieudanym mał-
żeństwem i kłopoty ze znalezieniem tej właściwej osoby. Jest to 
także skutek zmian w myśleniu o roli jaką ma pełnić w ich życiu 
                                                 

29 R. Boguszewski, Nie ma jak rodzina, Komunikat z badań, Warszawa 
CBOS, [BS/40/2008], s. 8 

30 D. Duch-Krzystoszek, Kto rządzi w rodzinie, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa 2007, s. 25 

31 S. Kawula., Kształty rodziny współczesnej: szkice familologiczne, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 54-60 
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małżeństwo i osoba partnera. Częściej panny wysuwają te argumenty 
być może dlatego, że wkładają więcej trudu w związek – łącząc role 
rodzinne i zawodowe32.  

Wniosek trzeci – dotyczy znaczenia i roli rodziny. Życie spo-
łeczne i zachodzące w nim zmiany niszczą przekazywane dotąd za-
sady i style życia, przywołują nowe. Ważniejsze znaczenie nabiera 
nastawienie na siebie i własny rozwój. Następuje odwrócenie po-
rządku jaki występował w poprzednich pokoleniach. Dla kobiet w 
wieku do 25 roku życia ważniejsza jest praca i zdobycie kwalifikacji 
niż rodzina33. Później pojawiają się zmiany, ponieważ kobiety w 
wieku 25–34 lat skłaniają się ku rodzinie, która wtedy staje się dla 
nich znacznie ważniejsza niż praca i kwalifikacje. 

Przytoczone wnioski są adekwatne do istniejących trendów. 
Wiek wchodzenia w związki małżeńskie i rodzenia dzieci został 
przesunięty na później. Wcześniej mamy przedłużony okres eduka-
cji, budowanie kariery/pracy, wchodzenie w związki kohabitacyjne o 
wiele mniej zobowiązujące niż formalne małżeństwo. Pomaga tym 
zachowaniom rynek pracy, na którym najmniej atrakcyjna dla praco-
dawcy jest kobieta obciążona rodziną, posiadająca małe dziecko. 
Młode kobiety dostosowują się do społecznych oczekiwań – podąża-
ją zgodnie z trendami indywidualizacji, tworzą własne życie, w któ-
rym ma być miejsce na własny rozwój i zdobywanie kompetencji. 
Dlatego najpierw wydłużone kształcenie, realizację planów zawo-
dowych, dochodzenie do osiągnięć. Zastanawianie się nad stabiliza-
cją i budową własnej rodziny przychodzi później34.  

Warto zastanowić się nad pytaniem czy rodzina jest jeszcze 
wartością? Czy w czasie ułatwień wchodzenia i wychodzenia ze 
związków rodzina jest jednostce potrzebna? Biorąc pod uwagę hie-
rarchię wartości rodzina utrzymuje najwyższą pozycję. Większość 
osób uważa siebie za osoby rodzinne. Rodzinność ma jednak szersze 
znaczenie, ponieważ wyraża bycie razem, połączenie więzią osobi-
stą, tradycją, podzielanym odbiorem wydarzeń i innych ludzi. Jaka 

                                                 
32 Tamże, s. 62-66 
33 Tamże, s. 70-75 
34 M. Frąckowiak, Rodzina jako wartość w świadomości współczesnych 

Polek, op. cit., s. 15–38 
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jest więc rola rodziny w naszym życiu?35. Ten proces wzajemnych 
interakcji wpływa na nas przez całe życie. Na początku jest bazą 
zaspokajającą jedne potrzeby i kształtującą inne. Później czy coś 
nam daje, czego nas uczy. To na rodzinie spoczywa ogromna odpo-
wiedzialność. Z rodziny wynosimy szereg doświadczeń, pewne wzo-
ry, które w okresie dorosłości mogą być powielane, modyfikowane, 
albo odrzucane. Odnosimy się do relacji, jakie były w rodzinie ma-
cierzystej. Jest to istotne dla budowania nowych układów – prawi-
dłowo ukształtowane wzory w rodzinie pochodzenia sprzyjają pra-
widłowościom w zakładanych rodzinach własnych i odwrotnym 
efektom w przypadku nieprawidłowych wzorów36.  

Rodzina zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu. To w niej 
uczymy się, że miłość wymaga wyrzeczeń, że czasem trzeba zrezy-
gnować z własnych potrzeb, że liczą się także inne osoby, że ważna 
jest umiejętność współdziałania, kompromisu, istotny jest sposób 
komunikacji. Jednocześnie rodzina nie jest tylko ciągiem miłych 
zdarzeń i przyjemnych reakcji. Czasem może być bolesna – mamy 
do siebie pretensje, możemy się nie lubić, możemy się nie zgadzać 
ze sobą. Takie sytuacje uczą i doprowadzają do wyciągania odpo-
wiednich wniosków37.  

Rodzina traktowana jest ogólnie jako wartość potrzebna jed-
nostce. Pełni bardzo ważną rolę w procesie tworzenia młodego poko-
lenia, wspierania swoich członków, w przekazie wartości i norm 
społecznych, obrazu życia rodzinnego i postaw wobec stylu życia, w 
tym wobec małżeństwa i rodziny. Powinna więc funkcjonować pra-
widłowo, aby te przekazy były rozwijające i kształtowały pożądane 
wzory38. 

Wniosek czwarty – dotyczy wewnętrznego układu ról w ro-
dzinie. Zmiana modelu rodziny na wyznaczany partnerskimi rela-

                                                 
35 H. Cudak, Problemy współczesnej rodziny w Polsce: materiały z II 

Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, Wyd. Filii kieleckiej WSP, Piotr-
ków Trybunalski 1998, s. 17-22 

36 Tamże, s. 40 
37 Tamże, s. 41-43 
38 I. E. Kotowska i A. Giza-Poleszczuk, Zmiany demograficzno-

społeczne i ich wpływ na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku 
rów, op. cit., s. 18-20 
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cjami łączy się z podejmowaniem przez kobiety zamężne pracy za-
wodowej, dzięki czemu kobieta stała się drugą osobą, która tworzy 
budżet rodzinny. Jakie są tego konsekwencje? Odejście od ról przy-
pisanych ze względu na płeć, zmiany w pozycjach członków rodzi-
ny, konieczność wypracowywania autorytetu, dzielenie władzy. No-
wy model rodziny z pracującą zawodowo żoną wymusza zmianę ról i 
wewnętrznych relacji. Kobieta została podwójnie obarczona rolami – 
zawodową i rodzinną39. 

Nowoczesny model rodziny niszczy wcześniejsze zasady po-
działu czasu regulowane rolami pełnionymi zgodnie z płcią. Obecnie 
nakładanie się ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn zmu-
sza do znajdowania czasu na ich realizację przez obie płcie, a także 
konieczność dokonywania wewnętrznie ustaleń i podziałów. Model z 
partnerskim układem ról jest uważany za dobre rozwiązanie współ-
cześnie, ale w rzeczywistości nie jest powszechnie przyjęty w rodzi-
nach. Oczywiście uwidaczniają się zmiany w kierunku odchodzenia 
od modelu z tradycyjnym podziałem ról, nie ma jednak modelu, któ-
ry zdecydowanie by dominował w rodzinach. Pod koniec lat 90. XX 
w. młodzi ojcowie małych dzieci akceptowali stwierdzenie, że żona 
powinna mieć takie same szanse być dzielona przez obydwoje rodzi-
ców. Istniało przekonanie, że praca zawodowa żony nie powinna 
zakłócać normalnego rytmu w jakim funkcjonuje rodzina. Dlatego 
ich (młodych ojców) zgoda opierała się na dwóch warunkach: 

- jeden dotyczył opieki nad dzieckiem – dzieci muszą mieć 
dobra opiekę i powinny być zadbane  

- drugi kontynuacji harmonijnego życia w rodzinie – kiedy 
przychodzę do domu wieczorem oczekuję uporządkowanego życia 
rodzinnego40. 

Jedną ze zmian jest zróżnicowanie odnośnie sposobu funkcjo-
nowania rodzin. Następuje powolne przechodzenie w kierunku bar-
dziej równego współudziału małżonków w pracach na rzecz rodziny, 

                                                 
39 Tamże, s. 22 
40 I. E. Kotowska i A. Giza-Poleszczuk, Polska na tle Europy, [w:] E. 

Leś., S. Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich 
implikacje dla polityki rodzinnej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2010, s. 31–40 
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chociaż przyjmowane są różne rozwiązania. Nie jest realizowany 
jeden model rodziny – są trzy pojawiające się w bardzo zbliżonym 
zakresie występowania. Tak więc zmiany jakie pojawiają się wraz z 
upływem czasu, jeśli chodzi o realizowanie modeli w praktyce to:  

● utrzymuje się w takiej samej proporcji realizowanie modelu 
mieszanego– model mieszany to znaczy mąż i żona pracują zawo-
dowo, ale mąż więcej czasu poświęca na prace zawodową, a żona 
oprócz pracy zawodowej prowadzi dom i zajmuje się dziećmi,  

● zwiększył się w tym okresie zakres występowania modelu 
partnerskiego, w którym małżonkowie tyle samo czasu poświęcają 
na pracę zawodową i w równym stopniu wykonują prace domowe i 
zajmują się dziećmi, 

● zmniejszył się nieco zakres występowania modelu tradycyj-
nego (podział według roli – mąż zarabia na dom, żona zajmuje się 
domem i dziećmi), 

● model odwrócony, w którym to żona pracuje zawodowo jest 
rzadko wskazywany jako realizowany41. 

Okazuje się, że nie zawsze realizowanie jednego modelu ro-
dziny oznacza akceptację i zadowolenie z określonego sposobu or-
ganizacji życia w rodzinie. Model partnerski jest postrzegany jako 
najlepsze rozwiązanie. Uważa się też, że to mężczyzna powinien 
dbać o zabezpieczenie rodziny a kobieta o dom lub, że kobieta po-
winna łączyć dwie role – pracownika i gospodyni domowej, a męż-
czyzna skupiać się na pracy zawodowej42. 

Model partnerski nie jest powszechnie zadowalającym roz-
wiązaniem dla osób, które właśnie go przyjęły. Na odchodzenie od 
nierówności w rodzinie duża grupa osób, jeżeli nawet nie realizuje 
modelu tradycyjnego, to patrzy z sentymentem na ten model bądź 
model mieszany, który także zakłada nierówność43.  

Wniosek piąty związany jest ze starzeniem się społeczeństwa. 
Faktem jest, że społeczeństwo polskie starzeje się. Stajemy przed 

                                                 
41 I. E. Kotowska i A. Giza-Poleszczuk, Polska na tle Europy, op.cit., s. 

45-47 
42 K. Kowalczuk, Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowa-

ny model rodziny. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012, s. 58 
43 Tamże, s. 60-62 
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nową sytuacją, która także łączy się z rodziną. To rodzina przejmo-
wała obowiązki związane z opieką nad starszym pokoleniem, starała 
się, żeby proces starzenia się i odchodzenia przechodził w otoczeniu 
najbliższych. Niestety ten naturalny układ wynikający z biegu życia 
jednostki i rodziny zaczyna się załamywać. Ważne są tutaj dwa po-
wody – dzietność i migracje. Zmniejszona liczba potomstwa, czasem 
sprowadzona do jednego dziecka przynosi ograniczenia możliwości 
opiekowania się starszymi członkami rodziny, czasem wymagający-
mi pełnej (całodobowej) opieki. Migracje potomstwa do odległych 
nawet miejsc od rodziny pochodzenia prowadzą do podobnych efek-
tów. Te dwa czynniki mogą łączyć się ze sobą – ponieważ istnieje 
taka sytuacja np., że jedyne dziecko mieszka za granicą. Starsi rodzi-
ce zostają sami, zdani na pomoc sąsiadów czy opieki społecznej44. 

 
Wnioski końcowe 
Szybko zachodzące zmiany oraz pęd życia jaki można zaob-

serwować współcześnie powodują, że powstają wątpliwości co do 
statusu małżeństwa i rodziny. Niektórzy uważają rodzinę za przeży-
tek, inni twierdzą, że jest to forma organizacji życia osobistego. Czy 
realizowana idea rodziny opartą na formalnym małżeństwie, które 
posiada dziecko/dzieci odeszła do lamusa? Zmiany towarzyszyły 
małżeństwu i rodzinie w różnych okresach rozwoju społecznego. 
Społeczeństwa przechodziły przez epoki – preindustrialną, indu-
strialną, poindustrialną. Zawsze jednak rodzina posiadała dwa skład-
niki – formalny związek oraz dziecko. Natomiast w drugiej połowie 
XX wieku gwałtownie przyspieszyły trendy przemian, oparte o pro-
cesy indywidualizacji i modernizacji o charakterze globalnym. 
Stwierdza się, że to nowe czasy, ponowoczesność, jednak warto 
podkreślić, że, po pierwsze, to co nowe nie zawsze jest korzystne 
pod każdym względem; po drugie, że nowe nie wypiera natychmiast 
wcześniejszych, sprawdzonych form życia; po trzecie, że te spraw-

                                                 
44 K. Kowalczuk, Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowa-

ny model rodziny, op. cit., s. 65 
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dzone formy nadal posiadają swoją moc i znaczenie i nie wolno ich 
tak lekko przekreślać45.  

Zmieniające się warunki życia wywierają wpływ na jednostki 
– na ich oczekiwania, potrzeby, poglądy, styl życia, stosunek do 
samych siebie, wyznaczniki satysfakcji życiowej i szczęścia. Mał-
żeństwo i rodzina nierozerwalnie łączą się z ludzkim życiem, ale 
samo życie i jego warunki przekształcają także i tę sferę. Myślę, że 
zamiast uwidaczniać dramatyczne wizje zanikania rodziny jako for-
my życia, warto pokazywać, że w dobie zmienności i różnorodności 
małżeństwo i rodzina nadal zachowuje ważną pozycję i pełni donio-
słą rolę46.  

Owszem współcześnie rodzina jest inną kategorią niż wcze-
śniej. Jest trudniejszym sposobem na życie ze względu na łatwość 
rozpadu w sytuacji gdy związek nie do końca satysfakcjonuje partne-
rów. Może być jednak nadal sposobem na całe życie, ale potrzebne 
są umiejętności rozwiązywania problemów, prowadzenia dialogu, 
spostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb, chęć starania się o 
relacje i wspólna praca pary nad utrzymaniem związku. Rodzina 
nadal ma ogromne znaczenie w przekazie wartości, kształtowanie 
potomstwa i budowania zaplecza dla kolejnego pokolenia, w byciu 
podstawą dla poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Zadania 
stawiane przed rodziną nie zmieniły się, są one nawet w obecnych 
czasach jeszcze bardziej potrzebne i ważne. W obecnych czasach 
obawy społeczeństwa odnośnie trudności w zakładaniu i funkcjono-
waniu rodzin powinny nabrać szczególnego znaczenia47. 

Co do małżeństwa i rodziny, powinna mieć miejsce działal-
ność profilaktyczna i wspierająca. Niezbędne i bardzo istotne jest 
przygotowywanie młodych do tego trudnego zadania polegającego 
nie tylko na stworzeniu rodziny, ale i jej utrzymaniu. Nie chodzi 
może tak bardzo o nakłanianie młodych do zawierania małżeństw i 
stworzenia „jakiejś” rodziny, ale chodzi o to aby były to rodziny, 
                                                 

45 T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : wybrane tek-
sty z socjologii rodziny i resocjalizacji, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 58-60 

46 D. Philipov, Rodziny w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – 
Główne trendy. Raport ONZ, Wyd. DESA, New York 2003, s.28-30 

47 M. Frąckowiak, Rodzina jako wartość w świadomości współczesnych 
Polek, op. cit, s. 48-50 



40 
 

które przetrwają i doprowadzą do osiągnięcia pełnej dojrzałości po-
tomstwa, przekażą wartościowe zasady warte powielania. Odnosząc 
się do zasadniczej zmiany rodziny podnoszona zostaje sprawa odej-
ścia od modelu z jednym żywicielem rodziny. Zmiana ta jest to 
„przejście od ujmowania rodziny jako instytucji do rodziny jako 
relacji wewnętrznych”48. 

Współcześnie to relacje w parze występują się jako najważ-
niejszy łącznik związku lub przyczyna jego rozpadu. Dziecko prze-
stało być gwarancją na trwałość związku. Bardzo istotny element 
tkwi w samym społeczeństwie. Wśród przyjmowanych rozwiązań 
pomocowo-wspierających, gdy tego rodzina wymaga, przewodnią 
myślą jest znaczenie biologicznych więzi49.  

Działania jakie należy podjąć to przeciwdziałanie zagroże-
niom jakie wynikają z trudności na jakie rodzina jest narażona, w 
czasach kiedy model jednego żywiciela rodziny przekształcił się w 
model dwóch jednakowo ważnych żywicieli. Podstawowym celem 
jest wzmacnianie współpracy, przekaz programów i dobrych praktyk 
w zakresie tworzenia polityki rodzinnej. Należy kłaść nacisk na 
otwartość na nowe inicjatywy i zwiększanie efektywności działań. 
Współczesna rodzina – czy to tylko problem struktury zewnętrznej? 
Rodzina staje się elementem międzynarodowej troski, co uwidacznia 
jej rolę i znaczenie w globalnym rozumieniu. Rodzina powinna znaj-
dować się w centrum polityki społecznej i ekonomicznej50. 

 
Streszczenie 
Pytanie „co dalej będzie z rodziną”? Zadawane jest bardzo 

często w dobie procesów indywidualizacji i zmian warunków życia. 
Pewna grupa osób uważa rodzinę za przeżytek, inni nadają znamiona 
rodziny wszystkim formom organizacji życia osobistego. Przeciw-
wagą dla rodziny mają być jej alternatywne formy. Zmiany społecz-
ne, ekonomiczne i demograficzne, które wpływają na rodzinę są 
powszechnie zauważane. Zwraca się uwagę na problemy rodziny w 

                                                 
48 S. Wielgus, Rodzina wobec współczesnych zagrożeń , [w:] Rodzina: źró-

dło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, TN KUL, Lublin 2001, s. 15-20 
49 Tamże, s. 22-25 
50 Tamże, s. 27-30 
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wypełnianiu jej zadań, na trudności materialne, brak wsparcia dla 
młodego i starszego pokolenia, problemy w godzeniu obowiązków 
zawodowych i rodzinnych. Jednak docenia się znaczenie rodziny dla 
jednostek i dla społeczeństwa, jej wagę w działaniach na rzecz po-
stępu i rozwoju. Pojawiający się obraz współczesnej rodziny prowa-
dzi do kilku wniosków. Dane demograficzne odnośnie małżeństwa i 
rodziny przynoszą określone efekty społeczne, związane są też z 
przyczynami, które zagrażają formowaniu i funkcjonowaniu rodzin, 
przyczynami tkwiącymi w społeczeństwie. Czy rodzina ustępuje 
miejsca na rzecz samorealizacji jednostek? Czy rodzina zmienia się 
wewnętrznie – czy deklaracje przekształcają się w realizowanie? Czy 
rodzina jest nadal wartością? Często zadaje się pytanie co z przyszło-
ścią – z zabezpieczeniem w okresie starości, jak poradzi sobie z tym 
współczesna rodzina?  

Słowa kluczowe: rodzina, Międzynarodowy Rok Rodziny, 
demograficzne trendy małżeństwa i rodziny, społeczeństwo  

 
Summary:  
Image of the contemporary polish family 
The question what next will be with the family? It is being set 

very often in time of processes of the individuation and variations of 
the terms of living. The certain group of people regards the family as 
the relic, other families are granting hallmarks all forms of organisa-
tion of the private life. Alternative forms are supposed to be a coun-
terbalance to the family for her. Social, economic and demographic 
changes which influence the family universally are noticed. An atten-
tion is being returned to problems of the family in performing tasks 
for her, to financial difficulties, reinforcements are missing for young 
and of the older generation, problems in reconciling professional 
obligations and family. However a significance of the family is ap-
preciated for units and for the socjety, her meaning in action for 
progress and the development. The appearing image of the contem-
porary family causes a few conclusions. Demographic data in rela-
tion to the marriage and the family is bringing social specific effects, 
connected also with causes which are threatening the forming and 
functioning of families, with causes lying in the socjety. Is the family 
giving up its seat for the self-realization of individuals? Is the family 
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changing inwardly? - are declarations transformed into carrying out? 
Is the family a value still? A question is often asked what about the 
future? What about protecting the old age in the period? How just 
with it will the contemporary family be able to? 

Keywords: family, The International Year of the Family, de-
mographic trends in marriage and family, socjety. 
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Małgorzata Kołecka 

 
Dezintegracja rodziny. 

Separacje i rozwody pomiędzy małżonkami 
 
1. Słowo wstępne 
Nie trzeba udowadniać, że wśród szeregu wartości, powszech-

nie uznawanych za szczególnie cenne, zarówno dla pojedynczej oso-
by jak i dla całego społeczeństwa, wartością najwyższego rzędu jest 
związek małżeński oraz budowana na tym związku rodzina, określa-
na jako fundament całego życia społecznego. Dojrzała społeczność 
wkłada dlatego wiele wysiłku w ochronę każdego zawartego małżeń-
stwa i każdej rodziny, m.in. zabezpieczając prawidłowość ich funk-
cjonowania, podstawy bytowe a w razie potrzeby także wspierając w 
realizacji ich zadań rodzicielskich. Szczególne miejsce w tych dzia-
łaniach prorodzinnych zajmują wysiłki skierowane ku ochronie trwa-
łości małżeństwa. Obserwacja życia wskazuje bowiem, że niebezpie-
czeństwo rozpadu związku małżeńskiego jest jednym z najistotniej-
szych zagrożeń dla współczesnej rodziny.  

Rzeczą znamienną jest, że szczęśliwa rodzina nie powstaje au-
tomatycznie przez fakt zawarcia związku małżeńskiego i zrodzenia 
potomstwa, ale jest tworzona mozolnym i zdeterminowanym wysił-
kiem każdego dnia. Ma to miejsce wtedy, gdy między małżonkami 
wzrasta poczucie jedności, wzajemnego szacunku, miłości i zrozu-
mienia oraz świadczona jest na co dzień wzajemna pomoc. Bez tego 
wysiłku, zmierzającego do stania się rodziną, nawet kochający się 
małżonkowie mogą pewnego dnia dojść do dramatycznego stwier-
dzenia, że już ich więcej dzieli niż łączy oraz że swojej przyszłości 
nie powinni już dłużej wiązać z istniejącym jeszcze formalnie 
związkiem.  

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach da się wyraźnie zauwa-
żyć kryzys małżeństwa i rodziny. I mimo, że dla przeważającej czę-
ści Polaków małżeństwo i rodzina są istotną wartością i najważniej-
szą albo wprost jedyną instytucją ciesząca się uznaniem i szacun-
kiem, to jednak dane statystyczne dotyczące rozwodów i separacji 
ukazują dramat wielu małżeństw i ich rodzin. 

 



45 
 

Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy od wielu czynni-
ków zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Do wewnętrznych 
można zaliczyć poczucie odpowiedzialności za pozostałych człon-
ków rodziny oraz pomoc w realizacji osobistych celów każdego z 
nich. Czynniki zewnętrzne sprzyjające prawidłowemu funkcjonowa-
niu rodziny to między innymi możliwości zapewnienia odpowied-
nich warunków ekonomicznych, które stanowią podstawę bytu mate-
rialnego każdej rodziny. Natomiast przyczyn konfliktów rodzinnych 
może być wiele. Mogą mieć one charakter psychogenny, związany z 
niezgodnością charakterów, cech psychicznych lub też odmiennych 
dążeń i ambicji każdego z członków rodziny. Mogą one wynikać z 
rozbieżności wzorów kulturowych, które funkcjonowały w rodzinie 
pochodzenia lub środowiska współmałżonka. Mogą także wynikać z 
braku możliwości zaspokojenia odpowiednich potrzeb materialnych, 
które utrudniają zapewnienie warunków życia na poziomie potrzeb 
życia codziennego. Jeszcze inne konflikty mogą mieć swoją przy-
czynę w zmianie ról lub też mogą być związane z różnymi trudno-
ściami powodującymi prawidłową realizację ról małżeńskich oraz 
rodzinnych, a także zawodowych.  

Rodzina jest silnie narażona na konflikty, a wynika to z czę-
stości interakcji oraz bezpośrednich relacji. Rodzina jest grupą spo-
łeczną, w której ma miejsce częsty dialog. Może on stanowić zarów-
no płaszczyznę porozumienia, jak i źródło konfliktów. Komunikacja 
pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny może być zaburzona 
na skutek czynników jednostkowych i osobowych jednego lub wielu 
członków rodziny. Chociaż konflikty są czymś nieuniknionym w 
rodzinie, to od tego jak długo one będą trwały zależy czy mają jedy-
nie charakter przejściowy, czy też będą prowadzić do destrukcji wię-
zi rodzinnych, a w ostateczności jej rozpadu.  

Rozpad małżeństwa - jak zauważył Jan Paweł II - nigdy nie 
jest stanem normalnym i pożądanym, może on przynieść wiele szkód 
duchowych. Jednak tego typu zdarzenia mają miejsce i dlatego Ko-
ściół dla uniknięcia jeszcze poważniejszych niebezpieczeństw du-
chowych i fizycznych dopuszcza separację, jeżeli zachodzą poważne 
powody uzasadniające zerwanie pożycia małżeńskiego. Orzeczenie 
separacji w pewnych okolicznościach jest jedynym środkiem praw-
nym pozwalającym uniknąć niebezpieczeństwa życia wspólnego bez 
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zrywania węzła małżeńskiego. Z pewnością separację należy uznać 
za środek ostateczny, kiedy już wszelkie racjonalne oddziaływania 
okażą się daremne1.  

Separacja, podobnie jak rozwód, staje się problemem społecz-
nym wymagającym szybkiego rozwiązania zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami dobra dziecka. Dojrzałość do małżeństwa i rodziny 
ma najistotniejszy wpływ na zachowanie jego trwałości i pozwala na 
łatwiejsze pokonywanie nawet najcięższych przeszkód lub wzajem-
nych niedoborów. Jej brak prowadzić może do załamywania się i 
zniechęcenia w wyniku drobnych nawet konfliktów, bowiem mał-
żonkowie nie przejawiają wtedy tendencji do walki o trwałość 
związku, ani gotowości do ponoszenia ofiar2. 

Niniejszy artykuł koncentruje się na zjawisku dezintegracji 
współczesnej rodziny polskiej, porusza kwestię metod rozwiązywa-
nia cywilnoprawnych więzi między małżonkami, a więc separacji i 
rozwodów. Jest on próbą udzielenia odpowiedzi na kilka pytań, a 
mianowicie: jak jest rozumiana separacja w świetle naszego prawa? 
Jakie są jej przesłanki? Jak jest definiowany rozwód? Jakie są jego 
główne przyczyny? Autorka artykułu przedstawia te dwa zjawiska w 
kategoriach mniejszego i większego zła, podkreślając, że separacja 
jest lżejszym sposobem rozstania się z małżonkiem i zarazem szansą 
na pojednanie, dalsze, wspólne życie. Rozwód natomiast jest defini-
tywnym, całkowitym i trwałym rozpadem małżeństwa, jest wydarze-
niem destrukcyjnym i dramatycznym, stwarza potencjalną możli-
wość pojawienia się i rozwoju różnych form nieprawidłowości i 
zaburzeń psychicznych.  

Gdy małżeństwo się nie układa i trudno liczyć na jakąkolwiek 
poprawę pojawia się naturalne pytanie – co dalej? Rozwód, czy mo-
że separacja? Właściwie jaka jest różnica między jednym a drugim?  

 
2. Separacja - mniejsze zło  
Separacja małżeńska została ponownie wprowadzona do sys-

temu polskiego prawa na mocy ustawy z 21 maja 1999 r., obowiązu-

                                                 
1 Jan Paweł II, Familiaris consortio, Nr 83. 
2 J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, 

Katowice 1983, s. 45. 
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jącej od 16 grudnia 1999 roku. Uprzednio obowiązywała na ziemiach 
polskich do 31 grudnia 1945 roku, a więc przed dniem wejścia w 
życie dekretu z 25 września 1945 roku - Prawo małżeńskie, kiedy to 
nastąpiła unifikacja prawa małżeńskiego3. Instytucja separacji sta-
nowi alternatywną dla rozwodu metodę rozwiązania cywilnopraw-
nych więzi między małżonkami4. 

Separacja to raczej nowa instytucja prawa rodzinnego. Prawo-
dawca bowiem wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób, które ze 
względów ideologicznych nie dopuszczają możliwości rozwiązania 
małżeństwa wskutek rozwodu, a jednocześnie nie chcą trwać w nie-
udanym związku małżeńskim. Wielu twierdzi, że wprowadzenie 
instytucji separacji do systemu prawnego jest przykładem poszano-
wania praw obywateli i stanowi poszerzenie środków mających na 
celu ochronę małżeństw przeżywających kryzys, a co za tym idzie – i 
rodziny5. Wprowadzając separację powiększono możliwości praw-
nego uregulowania konsekwencji kryzysu pożycia małżonków. 
Funkcjonowanie przepisów o separacji zdaniem Marka Andrzejew-
skiego przyczynia się do ochrony wolności wyznania i swobody 
sumienia, i jest wyrazem respektowania wartości będących dobrami 
osobistymi człowieka6.  

Separacja wywodzi się z prawa kanonicznego. Analizujący 
pojęcie separacji Piotr Kasprzyk stwierdził, że: „jest ono powszech-
nie utożsamiane z tzw. divortium semiplenum, które praktycznie 
oznacza rozłączenie małżonków i pozbawienie małżonka, który jest 
przyczyną separacji, prawa do wspólnego łoża, stołu i zamieszkania 
(separatio a toro, mensa et cohobitatione). Kierując się etymologią 
wyrazu separacja należy zauważyć, że składa się on z dwóch części. 
Pierwsza część jako przedrostek se - oznacza odsunięcie, oddalenie, 
natomiast druga część tego wyrazu: pars, paris, oznacza w tych oko-
licznościach męża lub żonę”7.  

                                                 
3 E. Holewińska – Łapińska, Orzekanie separacji, Warszawa 2006, s. 9. 
4 E. Barć, A. Klepacka, J. Uchman, Przemiany demograficzne w woje-

wództwie podkarpackim w latach 2000-2007- analizy statystyczne, Rzeszów 
2008, s. 45. 

5 P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 266. 
6 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 111. 
7 Tamże, s. 29-30. 
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Separacja - w przeciwieństwie do rozwodu - nie powoduje 
rozwiązania małżeństwa, powoduje jednak częściowe ustanie skut-
ków tego małżeństwa. Jednym z zasadniczych skutków separacji - 
jak podkreśla - Piotr Kasprzyk jest zniesienie obowiązku wspólnego 
pożycia małżeńskiego8. 

Separacja jest bardzo różnie interpretowana. Piotr Pawłowski 
uważa, że separacja jest lżejszym sposobem rozstania się z niechcia-
nym małżonkiem i określa ją mianem „rozwodu na niby”9. 

Podobny pogląd prezentuje również S. Kawula twierdząc, że 
separacja jest łagodniejszą formą rozstania się niż rozwód. Między 
innymi daje czas obojgu zainteresowanym na dokonanie ważnych 
wyborów i ochłonięcie z negatywnych emocji wraz z refleksją - co 
dalej ze sobą robić?10. Dalej, tenże autor stwierdza, że separacja 
oznacza rozłączenie małżonków na czas nieograniczony bez rozwią-
zania małżeństwa. Przyczynami separacji są najczęściej następujące 
okoliczności: nadużywanie alkoholu, niedotrzymanie wierności mał-
żeńskiej, agresywność męża, awantury, niezgodność charakterów, 
niewłaściwy dobór współmałżonka, zdrady, kradzieże męża, choroby 
przewlekłe11. 

Istotą separacji jest umożliwienie wydania przez sąd orzecze-
nia o rozłączeniu małżonków w przypadku istnienia zupełnego roz-
kładu pożycia małżeńskiego bez rozwiązywania związku małżeń-
skiego. Jako taka separacja nie jest więc surogatem rozwodu, lecz ma 
służyć uregulowaniu sytuacji małżonków już w czasie ich faktyczne-
go (a nie formalnego) rozłączenia. Rozwiązanie takie zakłada moż-
liwość pojednania w przyszłości, a więc stanowi szansę na wzmoże-
nie ochrony rodziny przeciwdziałając lekkomyślnemu żądaniu roz-
wodu. Orzeczenie separacji nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu roz-
wodu w przyszłości. Rozwód i separację należy traktować jako dwie 
odrębne instytucje prawne. Separacja nie jest etapem poprzedzają-
cym rozwód. Każde z małżonków w każdym czasie może o rozwód 
                                                 

8 P. Kasprzyk, Instytucja separacji małżeńskiej w świetle ustawy z dnia 
21maja 1999 roku , Lublin - Sandomierz 1999, s. 22. 

9 P. Pawłowski, Separacja rozwód na niby, „Gazeta Olsztyńska”, 1999, s. 3. 
10 S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej, szkice familologiczne, To-

ruń 2007, s. 34-35. 
11 Tamże, s. 102. 
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wystąpić niezależnie od tego, czy doszło do separacji faktycznej, czy 
była ona orzeczona, czy też nie12. 

Michał Drzewicki konkluduje, że orzeczenie separacji, podob-
nie jak rozwodu, następuje na mocy orzeczenia sądowego. Wymienia 
on trzy niżej wymienione czynniki, które odróżniają separację od 
rozwodu: 

1. W przypadku żądania orzeczenia separacji między 
małżonkami musi nastąpić zupełny rozkład pożycia, który jednak w 
odróżnieniu od rozwodu nie musi charakteryzować się trwałością. 

2. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć 
nowego małżeństwa - po rozwodzie można wstąpić w ponowny 
związek małżeński. 

3. Na zgodny wniosek stron sąd może orzec o zniesieniu 
separacji i małżeństwo będzie kontynuowane. W przypadku 
orzeczenia rozwodu koniecznym byłoby ponowne zawarcie związku 
małżeńskiego z tą samą osobą13. 

Jak widać, są to różnice zasadniczej natury. Separacja trakto-
wana jest jako stan przejściowy, małżonkowie w każdej chwili mogą 
powrócić do pełnoprawnego małżeństwa. Zdarzyć się może, że jeden 
z małżonków chciałby się rozwieść drugi natomiast uważa, iż wy-
starczyłaby separacja. Gdy zatem jeden z małżonków żąda orzecze-
nia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasad-
nione, sąd orzeknie rozwód, nie zaś separację. 

Przesłanką separacji jest wystąpienie między małżonkami zu-
pełnego rozkładu ich pożycia. Mimo zupełnego rozkładu pożycia 
orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej mia-
łoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo 
jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z 
zasadami współżycia społecznego. Inaczej jak w przypadku przesła-
nek rozwodu przy separacji nie ma przeszkody, by wystąpił z żąda-
niem jej orzeczenia małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.  

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, 
wówczas sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania 
małżonków ( rozwód na zgodne żądanie małżonków nie jest możli-

                                                 
12 M. Andrzejewski, dz. cyt., s. 111. 
13 M. Drzewicki, Rozwód i separacja, Gdańsk 2004, s. 17-18. 
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wy – sąd zawsze musi zbadać, czy wystąpiły wymagane przesłanki). 
Także i w tym przypadku orzeczenie separacji możliwe jest jedynie 
wobec spełnienia przesłanki zupełnego rozkładu pożycia. Sąd nie 
orzeka wówczas o winie rozkładu pożycia. Przyjmuje się bowiem, że 
żaden z małżonków nie ponosił winy14. 

Na zakończenie należałoby dokonać pewnego podsumowania 
i usystematyzowania w zakresie skutków jakie wywołuje orzeczenie 
separacji. Wielokrotnie była mowa o tym, ze separacja wywołuje 
takie same skutki jak rozwód. Nie powoduje ona jednak zerwania 
węzła małżeńskiego. 

Wśród innych skutków separacji można wskazać takie skutki jak: 
1. Powstanie rozdzielności majątkowej. Orzeczenie separacji 

powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. 
Rozdzielność powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o 
separacji. 

2. Powstanie obowiązku alimentacyjnego. Separacja 
powoduje powstanie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy 
separowanymi małżonkami. 

3. Wyłączenia w zakresie prawa spadkowego. Separowani 
małżonkowie są wyłączeni od dziedziczenia ustawowego. Możliwe 
jest natomiast dziedziczenie takich małżonków na podstawie 
testamentu. Z innych skutków w zakresie prawa spadkowego należy 
wskazać niemożność bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu. 
Separowany małżonek traci również prawo do zachowku oraz do 
udziału naddziałowego, który obejmuje przedmioty urządzenia 
domowego. Małżonek ulega wyłączeniu od dziedziczenia 
ustawowego, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie separacji z 
jego winy, a żądanie to było uzasadnione. 

4. Wyłączenie domniemania pochodzenia dziecka. W 
przypadku orzeczenia separacji, nie ma zastosowania domniemanie 
pochodzenia dziecka od męża matki. 

5. Wyłączenie możliwości wspólnego przysposobienia 
dziecka, bycia opiekunami, rodziną zastępczą. Orzeczenie separacji 
powoduje, że małżonkowie nie mogą przysposobić wspólnie 
dziecka, być opiekunami a także rodziną zastępczą. 

                                                 
14 M. Andrzejewski, dz. cyt., s. 112. 
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6. Powstanie podstawy do dokonania wzmianki dodatkowej w 
akcie małżeństwa. Prawomocny wyrok w sprawie separacji jest 
podstawą do dokonania wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa. 

7. Wyłączenie możliwości zawarcia ponownego związku 
małżeńskiego. Separacja wyłącza możliwość zawarcia ponownie 
związku małżeńskiego w czasie jej trwania. 

8. Brak możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska. 
Separowany małżonek nie może powrócić do nazwiska, które nosił 
przed zawarciem małżeństwa. Jest to możliwe jedynie w trybie 
administracyjnoprawnym. 

9. Obowiązek wzajemnej pomocy. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy nakłada na separowanych małżonków obowiązek 
wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. 

10. Konieczność dokonania przez sąd w wyroku orzekającym 
separację pewnych rozstrzygnięć dotyczących wykonywania władzy 
rodzicielskiej, ponoszenia kosztów i wychowania dziecka, sposobu 
korzystania ze wspólnego mieszkania15. 

Godny podkreślenia jest fakt, że separacja może być etapem 
przejściowym do późniejszego rozwodu między małżonkami. Może 
więc stanowić w pewnym sensie „łagodne” przejście do definityw-
nego zakończenia małżeństwa jakim jest orzeczenie rozwodu. Pod-
kreśla się również, że separacja może być pewną formą pogodzenia 
wspólnych dzieci małżonków z ich rozstaniem. 

 
3. Rozwód - większe zło 
Instytucja rozwodu znana była już w Starożytności. Po okresie 

dominacji chrześcijaństwa poszła w zapomnienie, by powrócić wraz 
z Reformacją, kiedy zakwestionowano sakramentalny, a więc niero-
zerwalny, charakter małżeństwa. Od okresu Oświecenia do czasów 
współczesnych rozwody stały się zjawiskiem coraz częstszym, a w 
drugiej połowie XX w. powszechnym. Wynika to z bardzo głębokich 
przyczyn o charakterze cywilizacyjnym (urbanizacja, industrializa-
cja, w krajach kultury euro-amerykańskiej też laicyzacja), które do-
prowadziły w masowej skali do dezintegracji grup rodzinnych. Pro-

                                                 
15 J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami. Aspekty 

prawne i majątkowe, Warszawa 2010, s. 57. 



52 
 

cesy te spowodowały upowszechnienie traktowania małżeństwa, 
zarówno przez pracodawców, jak i społeczeństwo, jako swoistej 
formy kontraktu. 

Po drugiej wojnie światowej rozwody zostały wprowadzone 
dekretem „Prawo małżeńskie” z dnia 25 września 1945 roku. Dekret 
wszedł w życie 1-go stycznia 1946 roku i z tym też dniem na terenie 
całego kraju wprowadzono świecką formę zawierania małżeństw i 
ich rozwiązywania16. 

Słowo „rozwód” może określać bardzo różne sytuacje. Bywa 
upragnionym końcem kłótni, napięć, konfliktów małżeńskich, ro-
dzinnych. Czasami prawnie sankcjonuje obojętność, brak uczuć i 
prowadzenie oddzielnego życia. Rozwód może być wynikiem nego-
cjacji, kompromisu między partnerami, może też być decyzją zupeł-
nie nieoczekiwaną i nie uzgodnioną. Bez względu jednak na to, czy 
rozwód był planowany, czy też był zaskoczeniem, jest jednym z 
wydarzeń, które pozostawiają niezatarte ślady. 

Rozwód prawny jest zwykle poprzedzony rozwodem emocjonal-
nym, to jest zanikaniem miłości i czułości, a nawet zwykłej życzliwości 
okazywanej wcześniej partnerowi. Czas rozprawy rozwodowej to okres 
silnego napięcia dla wszystkich rozwodzących się, nawet dla tych, któ-
rzy rozwód prawny uważali wcześniej za zwykłe dopełnienie formalno-
ści. Byli małżonkowie są według prawa wolni17. 

Rozwód podobnie zresztą jak i separacja jest bardzo różnie de-
finiowany. Według Jerzego Ignatowicza „ przez rozwód należy ro-
zumieć rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego, a więc gdy 
oboje małżonkowie żyją”18. Maria Jarosz określa rozwód jako 
„prawne usankcjonowanie wcześniej zaistniałego zjawiska patolo-

                                                 
16 Z. Krzemiński, Rozwód. Przepisy, orzecznictwo, komentarz, Warsza-

wa 1987, s. 8. 
17 M. Bolesta, Rodzina pełna i niepełna - analiza wybranych problemów 

zdrowotnych, [w:] T. B. Kulik (red.), Współczesne zagrożenia zdrowia 
rodziny, Stalowa Wola 2002, s. 111. 

18 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 1987, s. 130. 
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gicznego jakim jest rozkład komórki społecznej zwanej życiem mał-
żeńsko-rodzinnym”19. 

Nieco inną definicję podaje Wanda Stojanowska twierdząc, że 
rozwód jest zjawiskiem uniemożliwiającym prawidłowe funkcjono-
wanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina20. Podobny 
też pogląd prezentuje Paweł Rydzewski podkreślając, że rozwód jest 
rozbiciem grupy społecznej jaką jest rodzina. Zjawisko to ma makro-
społeczne i mikrospołeczne uwarunkowania i konsekwencje, stano-
wiące przedmiot badań socjologii21.  

Z kolei Lechosław Gapik uważa, że rozwód jest pojęciem 
prawnym, za którym kryje się rozstanie dwojga ludzi, którzy wierząc 
w potęgę swoich uczuć ślubowali kiedyś to, czego nie potrafili póź-
niej dotrzymać22. 

Powszechnie sądzi się, że rozwód jest negatywnym skutkiem 
całkowitego i trwałego rozpadu małżeństwa lub rodziny. Jest for-
malnoprawnym aktem przywracającym wolność byłym małżonkom. 
Jest wielkim przeżyciem traumatycznym. W skali nasilenia odczuć 
rozwód plasuje się na drugim miejscu, zaraz po utracie czy śmierci 
osoby najbliższej emocjonalnie lub rodzicielsko (dziecka, matki, 
żony) czy odejścia przyjaciela23. 

Martin Herbert podkreśla, że rozwód to wyrok dla wszystkich 
członków rodziny, nie tylko partnerów związanych małżeństwem. 
Zajmuje on drugie miejsce na liście czterdziestu trzech najbardziej 
stresujących wydarzeń życiowych i jest jednym z najczęściej wystę-
pujących negatywnych doświadczeń życiowych dzieci24. 

Konkludując Zygmunt Mańk stwierdza, że rozwody to zjawi-
sko towarzyszące postępowi technicznemu, cywilizacyjnemu, coraz 

                                                 
19 M. Jarosz, Patologia życia rodzinnego, jej przyczyny i konsekwencje, 

[w:] Z. Tyszka (red.), Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych, War-
szawa 1991, s. 180. 

20 W. Stojanowska, Problematyka rozwodów w świetle badań, Warsza-
wa 1977, s. 5. 

21 P. Rydzewski, Demograficzne korelaty rozwodów, „Studia Demogra-
ficzne” Nr 1, Lublin 1992, s. 12. 

22 L. Gapik, Rozwód i co dalej?, Warszawa 1989, s. 7. 
23 S. Kawula, dz. cyt., s. 34. 
24 M. Herbert, Rozwód w rodzinie, Gdańsk 2005, s. 9. 



54 
 

większemu tempu życia, a także często efekt różnorodnych zmian w 
środowisku ludzi, w kulturze, obyczajowości, pracy zawodowej ko-
biet i ich uniezależnieniu się od mężczyzny jako głowy rodziny25. 

Biorąc kolejno pod uwagę przyczyny rozwodów należy za 
Władysławem Majkowskim podzielić je na trzy rodzaje: przyczyny o 
charakterze makrostrukturalnym, mikrostrukturalnym i osobowo-
ściowym26. Gdy chodzi o pierwszy rodzaj przyczyn rozwodów rze-
czą znamienną jest, że środowisko wielkomiejskie sprzyja rozwodom 
przez swoją anonimowość, brak społecznej kontroli, większe możli-
wości znalezienia nowego partnera oraz liberalne podejście do sa-
mych rozwodów. Praźródeł zjawiska rozwodu należy też poszukiwać 
w procesach industrializacji i urbanizacji. 

Przyczyny o charakterze mikrostrukturalnym związane są z 
samą rodziną: na przykład składem ogniska domowego, ilością dzie-
ci, pracy małżonków, wsparciem ze strony innych członków rodziny, 
warunkami mieszkaniowymi. 

Wreszcie jako czynniki osobowościowe wymienia się między 
innymi: cechy charakterów małżonków, ich system wartości, mał-
żeńską wierność, ewentualne uzależnienia. 

Według Danuty Graniewskiej głównymi przyczynami rozkła-
du pożycia małżeńskiego jest: niedochowanie wierności małżeńskiej, 
nadużywanie alkoholu, niezgodność charakterów, naganny stosunek 
do członków rodziny, nieporozumienia na tle finansowym, trudności 
mieszkaniowe27. 

Ogólnie rzecz ujmując, znawcy zagadnienia wymieniają na-
stępujące przyczyny rozwodów: 

− niedochowanie wierności małżeńskiej; 
− niezgodność charakterów, różnice poglądów i przekonań; 
− nadużywanie alkoholu i inne formy uzależnień; 
− naganny stosunek do członków rodziny; 
− trudności mieszkaniowe; 

                                                 
25 Z. Mańk, Rozwód, Warszawa 1987, s. 7. 
26 W. Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, 

Kraków 1997, s. 130. 
27 D. Graniewska, Socjalne i materialne problemy rodzin niepełnych 

wskutek rozwodu. „Problemy rodziny”, Nr 1, 1982. 
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− nieporozumienie na tle finansowym28. 
Marek Andrzejewski do wyżej wymienionych przyczyn doda-

je także: agresję, nieporozumienia na tle pożycia seksualnego, cho-
robę współmałżonka (np. długotrwałą chorobę psychiczną, choroby 
weneryczne, AIDS)29. Zdaniem Michała Drzewickiego rozwód nale-
ży do najbardziej przykrych doświadczeń. Wstępując w związek 
małżeński, nikt nie zakłada, że problematyka rozwodu czy też sepa-
racji będzie go kiedykolwiek dotyczyć - najważniejszym bowiem 
elementem roty składanej w chwili zawierania związku małżeńskie-
go jest ślubowanie wspólnej i zgodnej drogi aż do śmierci. Koncep-
cja dozgonnej nierozerwalności związku małżeńskiego w żadnym 
okresie rozwoju cywilizacji nie wytrzymała w pełni próby czasu30. 

 
4. Konkluzja 
Separacje i rozwody są zjawiskami uniemożliwiającymi prawi-

dłowe funkcjonowanie komórki społecznej, jaką jest rodzina. Separa-
cja na przestrzeni ostatnich lat stała się nieodłącznym zjawiskiem ży-
cia społecznego i obejmuje swym zasięgiem głównie osoby wyznania 
katolickiego, z dłuższym stażem małżeńskim, którzy nie dopuszczają 
możliwości rozwodu ze względów czysto ideologicznych. 

Z roku na rok odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby orze-
czonych separacji. Zapewne tak znaczny wzrost wynika głównie ze 
zwiększenia społecznego zainteresowania tą instytucją. Piotr Szukal-
ski stwierdza, że dynamiczny wzrost widoczny w tym krótkim okre-
sie wynika nie tyle z rzeczywistego szybkiego tempa zwiększania się 
liczby osób korzystających z tej możliwości, ile odzwierciedla z 
jednej strony „przepustowość” sądów, z drugiej zaś coraz większą 
znajomość tej instytucji prawa rodzinnego wśród samych zaintere-
sowanych31.  

Podobnie też jest z rozwodem, który na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci stał się nieodłącznym zjawiskiem życia społecznego i 

                                                 
28 H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, To-

ruń, 2003, s. 12. 
29 M. Andrzejewski, dz. cyt., s. 95. 
30 M. Drzewicki, Rozwód i separacja, Gdańsk 2004, s. 5. 
31 P. Szukalski, dz. cyt., s. 75. 
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obejmuje swym zasięgiem wszystkie generacje, dotyczy różnych 
rodzin, zarówno tych o krótkim stażu małżeńskim jak i długim 
wspólnym pożyciem32. 

Warto podkreślić, że z nowoczesnego życia społecznego nie 
da się wyeliminować separacji i rozwodów. Badania statystyczne 
prowadzone przez GUS wykazują, że procesy dezintegracji rodzin 
(separacje i rozwody) obejmują wszystkie generacje małżeństw - 
zarówno młodych, jak też starszych, o długim i krótkim okresie po-
życia33. 

Ponadto statystyki GUS dowodzą, że separacja jest zdecydo-
wanie rzadziej orzekana niż sam rozwód. Po pierwsze, ma to zapew-
ne związek z tym, że separacja małżeńska, jako instytucja prawa 
rodzinnego, obowiązuje od zaledwie siedemnastu lat, a więc dość 
krótko. Nie „zakorzeniła” się jeszcze w świadomości prawnej społe-
czeństwa, którego większość jest jeszcze słabo zorientowana co do 
istoty i przesłanek orzeczenia separacji. Rozwód natomiast jest insty-
tucją znaną i szeroko stosowaną od 1 stycznia 1946 roku. Po drugie, 
może to mieć związek z tym, że małżonkowie nie umiejący poradzić 
sobie w sytuacjach kryzysowych częściej wybierają środek bardziej 
drastyczny jakim jest rozwód, a nie separację, która służy ich pojed-
naniu i pełni rolę restytucyjną wobec skonfliktowanego małżeństwa. 

Danuta Graniewska wraz ze współpracownikami podkreśla, że 
rozwody stały się utrwalonym zjawiskiem rzeczywistości społecznej. 
Ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i kulturowe są skompli-
kowane i różnorodne. Wiedza na ten temat jest coraz większa i pro-
wadzi do utrwalenia się przekonania, że rozwody należy traktować 
jako zjawisko niesterowalne34.  

Podobnie jest też z separacją, która rozumiana jako rozłącze-
nie, rozejście się i zawieszenie wspólnoty małżeńskiej, stanowi efekt 
poważnego konfliktu między małżonkami i dotyka wiele małżeństw. 
Jedni decydują się w konsekwencji na definitywną likwidację związ-

                                                 
32 P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Opo-

le 2004, s. 107. 
33 D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, 

samotni ojcowie, Warszawa 1986, s. 51. 
34 Tamże, s. 51. 
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ku, inni obecnie na sformalizowanie swojej dotychczasowej sytuacji 
rodzinnej. Rozłączenie się małżonków, poprzedzające w każdym 
przypadku orzeczenie separacji, jak i rozwodu, w przypadku poważ-
nego kryzysu małżeńskiego stanowi „naturalny” przejaw zachowania 
się małżonka w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Jest pewnego rodza-
ju ucieczką od drugiego małżonka, z którym się nie chce razem żyć, 
a który może być zagrożeniem dla zdrowia i życia drugiego małżon-
ka. Często jest to przejaw wewnętrznej siły małżonków lub jednego 
z nich, aby w życiu małżeńskim dokonać pewnej zmiany. Zachowa-
nie takie może być nakierowane na pogodzenie się w dłuższym lub 
krótszym czasie i danie sobie szansy, aby przemyśleć i zmienić swo-
je postępowanie, a w konsekwencji nawiązać wspólnotę małżeńską 
na innych „zdrowszych” zasadach35. 

Piotr Kasprzyk zauważa, że samo orzeczenie separacji z pew-
nością nie rozwiąże istotnych problemów, które są przyczyną kryzy-
su małżeńskiego, może jednak regulować, a poprzez to łagodzić 
pewne napięcia w życiu codziennym, gdy małżonkowie zerwali 
wspólnotę małżeńską. Jako że nie jest to środek tak drastyczny, jak 
rozwód, nie tworzy wśród małżonków poczucia, że wszystko się 
skończyło i nie ma szans na poprawę i powrót do małżeństwa. 
Wprowadzenie instytucji separacji uświadamia, iż w sytuacjach 
trudnych, kryzysowych pozostaje do dyspozycji środek, który nie 
unicestwia małżeństwa. Przerwane pożycie łatwiej jest nawiązać na 
nowo, gdy małżonkowie są w separacji, aniżeli wtedy, kiedy nastąpi-
ło rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. W separacji bowiem tkwi 
nadzieja, że z czasem, gdy dojdzie do głosu rozsądek, małżonkowie 
są w stanie zacząć wszystko od nowa36. 

W konkluzji powyższych rozważań warto podkreślić, że sepa-
racja jest mniejszym złem niż sam rozwód. Separacja jest łagodniej-
szą formą rozstania się z małżonkiem. Po orzeczeniu separacji mał-
żonkowie mają jeszcze czas na zastanowienie się nad własnym lo-
sem, na dokonanie ważnych wyborów i ochłonięcie z negatywnych 
emocji wraz z refleksją - co dalej ze sobą począć? Ponadto separacja 
to rozłączenie małżonków na czas nieograniczony bez formalnego 

                                                 
35 P. Kasprzyk, Separacja prawna..., dz. cyt., s. 36. 
36 Tamże, s. 37-38. 
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rozwiązania małżeństwa, co w przyszłości może doprowadzić do 
pojednania, stanowi też szansę na wzmożenie ochrony rodziny prze-
ciwdziałając lekkomyślnemu żądaniu rozwodu. Krótko rzecz ujmu-
jąc, separacja jest mniejszym złem dla rodziny, jest szansą na jej 
integrację i dalsze - wspólne życie. Separacja nie unicestwia małżeń-
stwa i jest lżejszym sposobem rozstania się z małżonkiem. 

Sam rozwód natomiast jest negatywnym skutkiem całkowite-
go i trwałego rozpadu małżeństwa, jest większym złem, gdyż już na 
stałe powoduje rozbicie więzi rodzinnych. Jest wydarzeniem de-
strukcyjnym i dramatycznym, stwarza potencjalną możliwość poja-
wienia się i rozwoju różnych form nieprawidłowości i zaburzeń psy-
chicznych. Sytuacja rozwodowa to sytuacja kryzysu zarówno dla 
małżonków, jak i dla dzieci. Powstaje w wyniku nawarstwienia się 
trudności, konfliktów, ale też wskutek nieumiejętności kompromisu i 
rezygnacji z realizacji własnych potrzeb. Dla wielu rozwodzących 
się osób rozwód jest czymś nieoczekiwanym i tak naprawdę do koń-
ca niechcianym. Pojawia się u nich poczucie nie tylko osobistej 
przegranej, rozczarowania, zawodu, ale także poczucie niespełnienia 
oczekiwań i nadziei osobistych, rodzinnych i społecznych.  

Rozpatrując separację i rozwód w kategoriach mniejszego i 
większego zła należy jednoznacznie stwierdzić, że separacja daje 
możliwość szansy i pojednania dla rodziny, jest więc mniejszym 
złem. Rozwód natomiast jest zupełnym zagrożeniem dla rodziny bez 
jakiejkolwiek możliwości szansy na jej pojednanie i wspólne życie, 
jest negatywnym skutkiem całkowitego i trwałego rozpadu małżeń-
stwa lub rodziny, jest zagrożeniem nie tylko dla małżonków ale 
głównie dla dzieci. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości fakt, 
że separacje i rozwody są zjawiskami negatywnymi i niepożądanymi 
społecznie. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł koncentruje się na zjawisku dezintegracji 

współczesnej rodziny polskiej, porusza kwestię metod rozwiązywa-
nia cywilnoprawnych więzi między małżonkami, a więc separacji i 
rozwodów. Jest próbą udzielenia odpowiedzi na kilka pytań, a mia-
nowicie: jak jest rozumiana separacja w świetle naszego prawa?, 
jakie są jej przesłanki?, jak jest definiowany rozwód?, jakie są jego 
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główne przyczyny?. Autorka artykułu rozpatruje te dwa kontrower-
syjne zjawiska w kategorii mniejszego i większego zła. 
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Elżbieta Szczygieł 
 

Ubóstwo rodzin w Polsce - próba analizy zjawiska 
 
Wprowadzenie 
Ubóstwo jest nie tylko brakiem posiadania określonego zasobu 

dóbr materialnych, ale przede wszystkim ograniczeniem bądź bra-
kiem dobrobytu. Zarówno dobrobyt, jak i ubóstwo stanowią dwa 
skrajne bieguny jednego continuum, a umowne, wyznaczające je 
granice są zdecydowanie zbyt płynne i niejednoznaczne. Przy rozpa-
trywaniu zjawiska ubóstwa i dobrobytu powstaje zawsze pytanie od 
jakiego poziomu posiadania zasobów (dobrobyt lub ubóstwo w sen-
sie ekonomicznym) zaistnieć może stan określany przez nie. Innymi 
słowy, jak dużo zasobów materialnych mieć może człowiek by mógł 
uznać swoją sytuację za dobrobyt, lub też – przeciwnie – jak niewie-
le zasobów wyznacza stan określany jako ubóstwo. Próby odpowie-
dzi na powyższe pytania nastręczają wielu problemów, przede 
wszystkim jeśli chodzi o dokładne zdefiniowanie jednego i drugiego 
zjawiska, ale przede wszystkim o ich porównywalność czyli punkt 
odniesienia. W artykule niniejszym skupiono uwagę na analizie zja-
wiska ubóstwa, traktowanego jako ograniczenie dobrobytu, który 
dotyczy rodzinnych gospodarstw domowych w Polsce.  

Analizę przeprowadzoną w ramach niniejszego artykułu opar-
to na danych pochodzących z badań Budżetów Gospodarstw Domo-
wych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce 
(BBGD), polskich danych Europejskiego Badania Warunków Życia 
(EU-SILC), danych dotyczących minimów socjalnych i minimów 
egzystencji opracowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
(IPiSS) oraz danych pochodzących z badań prowadzonych przez 
Autorkę w ramach projektu „Badanie użyteczności dochodów pol-
skich gospodarstw domowych i ich wpływ na zachowania gospo-
darstw” (BUD), realizowanego w Stowarzyszeniu „Centrum Wspie-
rania Edukacji i Przedsiębiorczości”.  

W artykule zaprezentowane zostały dane pochodzące z ww. 
źródeł za cztery wybrane lata: 2006, 2009, 2012 oraz 2015. Ze 
względu na ograniczony dostęp do danych, dane BUD zostały przed-
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stawione za lata 2006, 2009 oraz 2012. Wybór lat podyktowany był 
zarówno wprowadzonymi zmianami metodologicznymi w pomiarach 
niektórych wielkości przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), jak i 
rozpoczęciem badań EU-SILC (od 2006 r.) oraz prezentacją zjawiska 
w kilku wybranych latach by zapewnić przejrzystość analiz. 

 
1. Uwagi definicyjne dotyczące ubóstwa 
W literaturze przedmiotu podnoszony jest przede wszystkim 

brak uniwersalnej definicji ubóstwa1. Powoduje to konieczność 
wskazania za każdym razem zarówno tego, przez co rozumie się 
ubóstwo, jak i kogo uznaje się za osoby ubogie. Ma to znaczenie nie 
tylko w kontekście prowadzonych badań, ale też ewentualnej ich 
porównywalności z innymi prowadzonymi analizami. Przyjęta defi-
nicja wskazuje bowiem zarówno obszar badawczy oraz badaną pró-
bę, a także – jakie narzędzia badawcze mogą zostać zastosowane 
oraz jakie wnioski mogą zostać wysunięte. 

Jak wspomniano we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, 
ubóstwo traktowane będzie jako stan ograniczonego dobrobytu. Ten 
ostatni definiowany jest zazwyczaj jako zasobność społeczeństwa, 
bogactwo i wysoka jakość życia. Jego ograniczenie, wyznaczone 
przez pewną wielkość zasobów, wskazywać będzie na stan ubóstwa. 
Ubóstwo zatem, choć jest zjawiskiem społecznym, rozpatrywane 
może być zarówno na gruncie dwóch dziedzin nauki: 

1) dziedzina nauk społecznych – w tym ujęciu przeważają 
definicje oparte na mechanizmach ograniczonego funkcjonowania w 
przestrzeni społecznej takich osób; 

2) dziedzina nauk ekonomicznych – w tym ujęciu głównym 
elementem jest pojęcie braku określonego poziomu środków 
finansowych lub szerzej – ograniczenie dobrobytu. 

                                                 
1 Por. A. Pollok, Rozdział 5. Pauperyzacja polskiego społeczeństwa [w:] 

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 110 i nast.; E. Ślęzak, B. 
Szopa, Rozdział 3. Ubóstwo na przykładzie Polski [w:] Wokół zagadnień 
ubóstwa i bogactwa, (pr. zb. pod red. B. Szopy), Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie, Kraków 2012, s. 81 i nast.; M. Giełda, Prekarność a ubóstwo, [w:] 
Ubóstwo w Polsce, (red. J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-
Tomaszewska), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, s. 13-29. 
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Rozpatrując ubóstwo na gruncie tylko nauk społecznych traci 
się w wielu przypadkach możliwość obiektywizacji zjawiska i po-
równywalności uzyskanych wyników badań. Powoduje to, że najczę-
ściej przy analizie tego problemu wykorzystywane są dane liczbowe, 
szczególnie w odniesieniu do wielkości dochodów i wydatków uzy-
skiwanych przez poszczególne osoby czy też gospodarstwa domowe. 
Wykorzystanie danych pozwalających ocenić sytuację finansową 
powoduje, że można rozpatrywać ubóstwo dwojako2: 

1) w ujęciu absolutnym – w tym przypadku zakłada się 
wyznaczenie minimum egzystencji, poniżej realizacji którego 
zachodzi bezpośrednie ryzyko biologicznego zagrożenia istnienia 
człowieka i jego rozwoju psychofizycznego; 

2) w ujęciu relatywnym – stan ubóstwa i bogactwa odnoszony 
jest w tym przypadku do przeciętnego poziomu życia danego 
społeczeństwa lub grup społecznych. 

Wykorzystanie w analizie ubóstwa obu ujęć pozwala na 
otrzymanie szerokiego obrazu tego zjawiska, które nie jest jednorod-
ne. W ramach niniejszego artykułu zdecydowano się na przedstawie-
nie ubóstwa na gruncie nauk ekonomicznych, w pierwszej kolejności 
w ujęciu absolutnym, później zaś – uszczegóławiając analizę – w 
ujęciu relatywnym. Ze względów praktycznych zrezygnowano z 
prezentacji zagadnienia ubóstwa na gruncie nauk społecznych. In-
formacje na ten temat zostały przedstawione w monografii opraco-
wanej po badaniach prowadzonych w ramach projektu „TAP-Razem 
Przeciw Ubóstwu”3, gdyż niepotrzebnie skomplikowałyby one struk-
turę artykułu. 

                                                 
2 Blicharz J., Kilka uwag na temat ubóstwa wśród kobiet w Polsce, [w:] 

Ubóstwo w Polsce, op. cit., s. 42. 
3 Projekt badawczy realizowany przez Stowarzyszenie „Centrum Wspie-

rania Edukacji i Przedsiębiorczości” (nr 2014-1-PL01-KA204-003326). 
Monografia: E. Szczygieł, Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w 
wybranych krajach europejskich, Wyd. CWEP, Rzeszów 2015, ss. 121. (p-
ISBN 978-83-938774-2-3, e-978-83-938774-3-0). 
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2. Zagrożenie ubóstwem rodzin w Polsce według danych 
statystycznych 

Ubóstwo rodzin w Polsce jest tematem dość często porusza-
nym, zarówno w statystyce publicznej, jak i badaniach, a w sposób 
szczególny – w mediach4. Najczęściej, omawiając problem ubóstwa i 
jego skalę, korzysta się z tzw. granic ubóstwa. GUS podając ich 
wartości w ujęciu rocznym posługuje się najczęściej trzema takimi 
miarami, z których każda obrazuje nieco inny krąg gospodarstw do-
mowych dotkniętych problemem deprywacji majątkowej: 

1) relatywną granicą ubóstwa – stanowiącą 50% średnich 
wydatków (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych; 

2) ustawową granicą ubóstwa – będącą kwota, która zgodnie z 
obowiązującą ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocowego; 

3) granicą ubóstwa skrajnego (zwaną inaczej poziomem 
minimum egzystencji)5 – będącą poziomem zaspokojenia potrzeb, 
poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz 
rozwoju psychofizycznego człowieka. 

Każda z tych wartości prezentuje procent osób w gospodar-
stwach domowych żyjących poniżej danej granicy (tj. odsetek osób 
osiągających dochody lub realizujących wydatki na niższym pozio-
mie według definicji danej granicy). Wykres 1 prezentuje wartości 
poszczególnych wskaźników zagrożenia ubóstwem w latach obję-
tych analizą. 

 

                                                 
4 W ramach statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny prezentu-

je szereg analiz ubóstwa, które oparte są na zebranych danych, m.in. cy-
kliczne publikacje pt. Ubóstwo w Polsce czy Dochody i warunki życia lud-
ności Polski, będące raportami na podstawie badań EU-SILC. Tematykę tę 
podejmują również ośrodki badawcze i konkretni naukowcy, m.in. ośrodek 
warszawski, łódzki, krakowski czy rzeszowski (B. Liberda, R. Szarfenberg, 
W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, B. Szopa, P. Ulman, A. 
Wałęga, M. Malikowski, M. Pokrzywa). Media, podające informacje o 
ubóstwie, bazują najczęściej na wskaźnikach opracowywanych przez GUS 
czy ośrodki badawcze (np. w ramach Diagnozy Społecznej). 

5 Miara ta jest obliczana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ale wyko-
rzystywana jest również w statystyce publicznej prezentowanej przez GUS. 
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Wykres. 1. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg granic w ana-
lizowanych latach (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS pochodzą-

cych z Banku Danych Lokalnych 
 

Analiza prezentowanych danych wskazuje, że w porównaniu z 
rokiem 2006 r. spadł odsetek gospodarstw zagrożonych relatywnym 
ubóstwem (o 2,2 p. proc.). Gospodarstwa coraz częściej realizowały 
wydatki o wartości większej niż 50% średnich wydatków ekwiwalent-
nych. Również odsetek gospodarstw zagrożonych skrajną biedą spadł 
w analizowanym czasie z 7,8% do poziomu 6,5%. Największe zmiany 
dotyczą odsetka gospodarstw zagrożonych ubóstwem, którego poziom 
wyliczany jest w oparciu w ustawowy próg przyznawania pomocy. 
Odsetek takich gospodarstw zmniejszał się systematycznie, choć w 
roku 2015 wzrósł aż o 5 p. proc w porównaniu z rokiem 2012. Wzrost 
wartości odsetka gospodarstw uprawnionych do skorzystania z pomo-
cy miał miejsce w rzeczywistości już w roku 2013, w którym to odse-
tek gospodarstw wzrósł z 7,2% (w 2012 r.) do 12,2%. Wynikało to ze 
zmiany progu ustawowej granicy ubóstwa (Tabela 1), który dla osoby 
żyjącej w gospodarstwie wieloosobowym wynosił do września 2012 r. 
– 351 zł, zaś od października tegoż roku do września 2015 r. – 465 zł6. 

                                                 
6 Od października 2015 r. próg ten zwiększył się o 58 zł do poziomu 514 zł.  
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Część z gospodarstw skorzystała zatem z możliwości ubiegania się o 
wsparcie dopiero przez trzy ostatnie miesiące 2012 r., a znaczący 
wzrost liczby gospodarstw, którym możliwe było przyznanie pomocy 
widoczny był dopiero w roku 2013. 

 
Tabela 1. Granice ubóstwa w ujęciu wartościowym w anali-

zowanych latach (w zł) 
Granica ubóstwa 2006 2009 2012 2015 
Dla gospodarstwa jednoosobowego  
relatywna granica ubóstwa 520 633 693 734 
ustawowa granica ubóstwa 477 477 542 634 
minimum egzystencji 370 443 519 545 
Dla gospodarstwa wieloosobowego w przeliczeniu na jedną osobę 
ustawowa granica ubóstwa 351 351 456 514 
Dla gospodarstwa czteroosobowego (2 dorosłych + 2 dzieci) 
relatywna granica ubóstwa 1405 1693 1871 1982 
ustawowa granica ubóstwa 1404 1404 1824 2056 
minimum egzystencji 999 1196 1401 1472 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sytuacja gospodarstw 
domowych w 2007 r. w świetle wyników Badań gospodarstw domowych, 
GUS, Warszawa 2008, s. 8; Ubóstwo w Polsce w 2009 r. GUS, Warszawa 
2010, s. 1; Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2012-2015 - 
podstawowe dane, GUS, Warszawa 2016, s. 2. 

 

Ubóstwo, które zagrażało rodzinnym gospodarstwom domo-
wym, różniło się dość istotnie ze względu na liczbę dzieci. W przy-
padku relatywnej granicy ubóstwa, jej poziom dla gospodarstw mał-
żeńskich7 bez dzieci był o około 11 p. proc. niższy niż średnia dla 
wszystkich typów gospodarstw. Dla tej samej granicy ubóstwa, w 
przypadku gospodarstw z czwórką dzieci na utrzymaniu, był on o 
około 9 p. proc. wyższy niż wspomniana średnia (por. Tabela 2). 

 

                                                 
7 Posługując się oryginalną nomenklaturą GUS.  
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Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem według typu go-
spodarstwa domowego w analizowanych latach (w %) 
 Wyszczególnienie 2006 2009 2012 2015 
Relatywna granica ubóstwa  
małżeństwo bez dzieci  5,3 6 5,2 5,3 
małżeństwo z 1 dzieckiem 8,9 7,3 7,7 6,6 
małżeństwo z 2 dzieci  17,2 14,7 12,3 11,8 
małżeństwo z 3 dzieci 28,5 27,9 24,9 21,8 
małżeństwo z 4 i więcej 
dziećmi 

49,9 49,2 47,4 45 

rodzic samotnie wychowujący 
dziecko 

23 16 19,5 13,5 

Ustawowa granica ubóstwa 
małżeństwo bez dzieci  2,1 1 1 1,7 
małżeństwo z 1 dzieckiem 6,1 2,5 2,1 3,5 
małżeństwo z 2 dzieci  15,1 6,5 4,9 9,6 
małżeństwo z 3 dzieci 28,6 14,9 13,4 20,5 
małżeństwo z 4 i więcej 
dziećmi 

53,3 35,8 32,7 46,3 

rodzic samotnie wychowujący 
dziecko 19,8 8,9 9,1 11,5 
Minimum egzystencji 
małżeństwo bez dzieci  1,9 1,5 1,7 1,6 
małżeństwo z 1 dzieckiem 3 2 2,5 1,8 
małżeństwo z 2 dzieci  6,7 4,2 4,2 4 
małżeństwo z 3 dzieci 13,9 9,3 9,8 9 
małżeństwo z 4 i więcej 
dziećmi 

26,9 21,3 26,6 18,1 

rodzic samotnie wychowujący 
dziecko 11,2 6,4 8,1 6,5 

Źródło: jak w tabeli 1. 
 

Gospodarstwa rodzinne, w których nie było dzieci na utrzy-
maniu były w najniższym stopniu narażone na ubóstwo. Dotyczy to 
zarówno sytuacji realizowania wydatków w określonym poziomie 
(relatywna granica ubóstwa oraz minimum egzystencji), jak i osiąga-
nia ustawowego progu dochodów uprawniających do otrzymania 
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pomocy. Wraz z pojawianiem się dzieci w gospodarstwie, stopień 
ich zagrożenia ubóstwem wzrastał. Największy wzrost zagrożenia 
ubóstwem odnotowywany był w przypadku pojawiania się trzeciego 
oraz czwartego dziecka (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Zwiększenia wskaźnika zagrożenia ubóstwem po 

pojawieniu się dzieci w gospodarstwie domowym (p. proc.) 
Wyszczególnienie 2006 2009 2012 2015 
Relatywna granica ubóstwa  
Pojawienie się pierwszego dziec-
ka 3,6 1,3 2,5 1,3 
Pojawienie się drugiego dziecka  8,3 7,4 4,6 5,2 
Pojawienie się trzeciego dziecka 11,3 13,2 12,6 10 
Pojawienie się czwartego i kolej-
nych dzieci 21,4 21,3 22,5 23,2 
Ustawowa granica ubóstwa 
Pojawienie się pierwszego dziec-
ka 4 1,5 1,1 1,8 
Pojawienie się drugiego dziecka  9 4 2,8 6,1 
Pojawienie się trzeciego dziecka 13,5 8,4 8,5 10,9 
Pojawienie się czwartego i kolej-
nych dzieci 24,7 20,9 19,3 25,8 
Minimum egzystencji 
małżeństwo bez dzieci  1,1 0,5 0,8 0,2 
małżeństwo z 1 dzieckiem 3,7 2,2 1,7 2,2 
małżeństwo z 2 dzieci  7,2 5,1 5,6 5 
małżeństwo z 3 dzieci 13 12 16,8 9,1 

Źródło: jak w tabeli 1. 
 

Z punktu widzenia analizy ubóstwa niezwykle istotny jest rze-
czywisty poziom otrzymywanych dochodów i realizowanych wydat-
ków, na podstawie którego można precyzyjnie określić czy potrzeby 
gospodarstw są zaspakajane czy też nie.  
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3. Dochody i wydatki rodzinnych gospodarstw domowych 
w Polsce a poziom minimum socjalnego i egzystencji  

Przez dochody członków gospodarstw domowych w ramach ni-
niejszego artykułu, rozumie się dochody rozporządzalne, na które składają 
się m.in. dochody z pracy najemnej czy z prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, z pracy na własny rachunek, z tytułu własności lub wynajmu 
nieruchomości, z ubezpieczeń czy świadczeń społecznych oraz wszelkie 
pozostałe dochody, w tym dary i alimenty8. Wydatki zaś obejmują wy-
datki na towary i usługi konsumpcyjne, czyli przeznaczane na zaspokoje-
nie potrzeb gospodarstwa domowego oraz tzw. pozostałe wydatki9. 

Nominalny poziom dochodów przypadający średnio na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
zwiększył się o ponad 550 zł z poziomu 834 zł do 1386 zł. Średnie 
roczne tempo wzrostu poziomu dochodów nominalnych wyniosło 
około 5 p. proc. (licząc rok do roku). Dochody te realnie zwiększyły 
się o około 4 p. proc. Biorąc za podstawę rok 2006, nominalne do-
chody wzrosły o 43 p. proc. zaś realnie wzrosły o 22 p. proc. Poziom 
wydatków, który również zwiększał się, wzrastał jednak nieco wol-
niej. Średnie tempo wzrostu wydatków wyniosło około 4 p. proc (rok 
do roku). W ujęciu realnym wzrost ten wyniósł około 2 p. proc. W 
odniesieniu do roku 2006, wydatki nominalnie zwiększyły swój po-
ziom średnio o 33 p. proc, zaś realnie o 14 p. proc. (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Dynamika zmian nominalnych i realnych dochodów 
i wydatków gospodarstw domowych ogółem w latach 2006-2015 
Dynamika 2006 2009 2012 2015 
Dochody nominalne (r/r) 100 106,6 104,2 103,4 
Dochody nominalne (r/2006) 100 133,5 153,2 166,1 
Dochody realne (r/r) 100 103 100,5 104,4 
Dochody realne (r/2006) 100 120,8 124,9 135,4 
Wydatki nominalne (r/r) 100 105,8 103,5 101,2 
Wydatki nominalne (r/2006) 100 128,5 141,1 146,5 
Wydatki realne (r/r) 100 102,2 99,8 102,1 
Wydatki realne (r/2006) 100 116,2 115 119,4 

                                                 
8 Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 19. 
9 Ibidem, s. 20. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD z odpowiednich lat. 
 

Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych zaprezentowana 
w tabeli 4 wydawać się może zadawalającą, tym bardziej, że z roku 
na rok rośnie średni poziom różnicy między dochodami a wydatka-
mi. W ostatnim roku wziętym pod uwagę w analizie (tj. 2015) wy-
niosła ona 294 zł, podczas gdy w roku 2006 – zaledwie 89 zł. Anali-
zując średni poziom dochodu gospodarstw rodzinnych w Polsce 
przypadający na jednego członka gospodarstwa warto zauważyć, że 
przedstawione w tabeli 4 wartości dotyczą uśrednionego poziomu dla 
wszystkich typów gospodarstw domowych w Polsce, zarówno two-
rzonych przez osoby samotne, jak i gospodarstw kilkuosobowych. 
Tych pierwszych, wziętych pod uwagę w BBGD, było średnio około 
20%, zaś największy udział w strukturze miały gospodarstwa two-
rzone przez 2 osoby (32,4%). Łącznie gospodarstwa tworzone przez 
jedną, dwie i trzy osoby stanowiły ponad 72% wszystkich gospo-
darstw objętych badaniem10. To powoduje, że średni dochód per 
capita wyliczany na podstawie tych danych będzie wzrastał. Tym 
bardziej, że przeciętna liczba osób w gospodarstwie systematycznie 
maleje (od 3,17 w roku 1998 poprzez 2,94 dziesięć lat później, by w 
roku 2015 osiągnąć poziom 2,72 osoby). Tabela 5 przedstawia udział 
dochodów i wydatków per capita rodzinnych gospodarstw domo-
wych w przeciętnym dochodzie w danym roku. 

 
Tabela 5. Udział dochodu i wydatków przypadających na 

członka rodzinnego gospodarstwa domowego w przeciętnym pozio-
mie dochodów ogółem lub wydatków 
 2006 2009 2012 2015 
Odsetek dochodu w przeciętnym dochodzie 
małżeństwa bez dzieci  146,1 142,5 142,8 140,1 
małżeństwa z 1 dzieckiem 113,2 117,2 115,1 114,7 
małżeństwa z 2 dzieci  86,5 89,4 90,3 91,4 
małżeństwa z 3 i więcej dziećmi 59,8 57,6 59,2 60,6 
rodzica samotnie wychowującego 
dziecko 

77,7 83,4 78,4 79,1 

                                                 
10 Por. Ibidem, s. 84-86.  
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Odsetek wydatków w przeciętnym poziomie wydatków 
małżeństwa bez dzieci  144,4 140,8 140,8 137,6 
małżeństwa z 1 dzieckiem 114,0 118,2 114,6 113,1 
małżeństwa z 2 dzieci  88,4 90,7 91,1 91,7 
małżeństwa z 3 i więcej dziećmi 61,1 60,8 62,8 64,6 
rodzica samotnie wychowującego 
dziecko 

88,3 94,4 90,1 95,4 

Źródło: jak w Tabeli 4. 
 

Małżeństwa bez dzieci otrzymywały dochody większe średnio 
o ponad 40 p. proc. niż przeciętny członek gospodarstwa domowego. 
Sytuacja małżeństw posiadających jedno dziecko była już gorsza, 
choć członkowie tych gospodarstw otrzymywali dochody wyższe o 
około 15 p. proc. niż przeciętny poziom dochodu. W przypadku mał-
żeństw posiadających dwójkę dzieci, dochody otrzymywane przez 
członków tego typu gospodarstwa były już niższe i wynosiły około 
90% przeciętnego dochodu w danym roku. Dochód przypadający na 
poszczególnych członków gospodarstw tworzonych przez małżeń-
stwa z trójką lub większą liczbą dzieci wynosiły już tylko około 60% 
przeciętnego dochodu w danym roku. Sytuacja tych osób była naj-
gorsza, gdyż nawet osoby samotnie wychowujące dzieci osiągały 
wyższe dochody (stanowiły one około 80% przeciętnych dochodów). 
Udział wydatków w przeciętnym poziomie wydatków, jakie realizo-
wały te gospodarstwa domowe, tylko w przypadku małżeństw bez 
dzieci oraz z jednym i dwójką odpowiadały udziałowi dochodów. W 
przypadku małżeństw z trójką i większą liczbą dzieci oraz rodziców 
samotnie wychowujących je, przeciętny poziom wydatków był więk-
szy niż udział w dochodzie o około 4 p. proc. w przypadku mał-
żeństw, oraz o 12 p. proc. w przypadku samotnych rodziców (por. 
Tabela 5). Oznacza to, że gospodarstwa te przeznaczały większą 
część swojego dochodu na potrzeby bieżącej konsumpcji niż pozo-
stałe typy gospodarstw. 

Zestawiając poziom wydatków z minimum socjalnym i mini-
mum egzystencji uzyskać można informacje o tym, jak duża jest 
różnica między rzeczywistymi wielkościami dochodów i wydatków 
a granicą, poniżej której zakres i poziom zaspokajanych potrzeb nie 
zapewnia warunków do reprodukcji sił życiowych człowieka, posia-
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dania i wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych 
(minimum socjalne)11 lub też poniżej której występuje biologiczne 
zagrożenie życia i rozwoju człowieka (minimum egzystencji)12. Ce-
lowo, w artykule podkreśla się zestawienie dochodów z minimum 
egzystencji i minimum socjalnym, gdyż to właśnie poziom wydat-
ków jest najbardziej wiarygodny w ocenie sytuacji gospodarstwa 
domowego13.  

Dane prezentowane przez IPiSS, podobnie jak dane BBGD są 
średnią arytmetyczną poszczególnych wielkości (tj. dochodów bądź 
wydatków) przypadającą na jednego członka gospodarstwa domo-
wego. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, iż o wiele bardziej ade-
kwatne byłoby posługiwanie się skalami ekwiwalentnymi, które 
uniezależniają badane wielkości od struktury gospodarstwa domo-
wego. Ze względu jednak na dostęp do danych nieidentyfikowanych 
pochodzących z BBGD tylko za lata 2006, 2009 oraz 2012 i braku 
dostępu do tych danych za rok 2015, zdecydowano się na użycie 
średniej arytmetycznej i nie przeliczanie dostępnych danych za po-
mocą skal ekwiwalentnych. 

Wykresy 2a-2e prezentują porównanie minimów socjalnego i 
egzystencji ze średnim poziomem wydatków w wybranych rodzin-
nych gospodarstwach domowych. 

 
Wykres 2. Porównanie minimów socjalnego i egzystencji ze 

średnim poziomem wydatków per capita wg typów gospodarstw 
rodzinnych. 

 

                                                 
11 Informacja o wysokości minimum socjalnego w 2015 r. (dane średnio-

roczne), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 7 kwietnia 2016 r., s. 1. 
12 Informacja o wysokości minimum egzystencji w 2015 r. (dane średnio-

roczne), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 9 kwietnia 2016 r., s. 1. 
13 Wynika to z faktu, że w wielu badaniach członkowie gospodarstwa do-

mowego są bardziej skłonni do zaniżania wielkości otrzymywanego dochodu, 
podczas gdy poziom realizowanych wydatków jest przez nich raczej w więk-
szości podawany w kwotach rzeczywistych. Por. Dobrobyt społeczny, nierów-
ności i sprawiedliwość redystrybutywna, (red. S. M. Kot, A. Malawski, A. 
Węgrzecki), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 256. 
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2a. Małżeństwo bez dzieci
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2b. Małżeństwo z 1 dzieckiem (młodszym)
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2c. Małżeństwo z 1 dzieckiem (starszym)
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2d. Małżeństwo z 2 dzieci
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2e. Małżeństwo z 3 dzieci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IPiSS i BBGD z 

odpowiednich lat. 
 

Porównanie wartości minimów socjalnego oraz egzystencji z 
wartością wydatków realizowanych przez poszczególne rodzinne 
gospodarstwa domowe wskazuje, że w przypadku gospodarstw bez-
dzietnych oraz z jednym lub z dwójką dzieci wartość wydatków 
przewyższa zarówno minimum socjalne, jak i minimum egzystencji 
w każdym roku analizy. Różnica ta zmniejsza się oczywiście wraz ze 
wzrostem liczby dzieci (Tabela 6). W przypadku gospodarstw, w 
których jest trójka dzieci, różnica jest ujemna co oznacza, że prze-
ciętnie gospodarstwa takie dokonują wydatków na poziomie mniej-
szym niż ten, który zabezpieczałby reprodukcję sił życiowych, gwa-
rantowałby prawidłowe posiadanie i wychowanie dzieci czy też 
umożliwiałby utrzymanie więzi społecznych. W przypadku tych 
gospodarstw domowych koszty ich utrzymania są niższe od kosztów 
utrzymania niezamożnych gospodarstw domowych14. 

                                                 
14 Minimum socjalne jest definiowane ogólnie przez IPiSS jako „mode-

lowe koszty utrzymania niezamożnych gospodarstw domowych”. Por. In-
formacja o wysokości minimum socjalnego…, op. cit., s. 1. 
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Tabela 6. Różnica między wartością wydatków per capita a 
wartością minimum egzystencji i minimum socjalnego dla danego 
typu rodzinnego gospodarstwa domowego (w zł) 
 2006 2009 2012 2015 
Różnica między poziomem wydatków w danym typie gospodarstwa 
rodzinnego a minimum egzystencji dla: 
Małżeństwa bez dzieci (M+K) 758,8 974,3 1042,4 1043,2 
Małżeństwa z 1 dzieckiem 
(młodszym) (M+K+DM) 545,0 772,3 782,8 792,4 
Małżeństwa z 1 dzieckiem (star-
szym) (M+K+DS) 515,4 739,0 743,1 751,3 
Małżeństwa z 2 dzieci 
(M+K+DM+DS) 338,0 490,2 514,1 536,1 
Małżeństwa z 3 dzieci 
(M+K+DM+2xDS) 124,8 193,1 204,0 227,4 
Różnica między poziomem wydatków w danym typie gospodarstwa 
rodzinnego a minimum socjalnym dla: 
Małżeństwa bez dzieci (M+K) 416,7 600,2 630,7 608,9 
Małżeństwa z 1 dzieckiem 
(młodszym) (M+K+DM) 

196,6 393,5 319,3 351,4 

Małżeństwa z 1 dzieckiem (star-
szym) (M+K+DS) 

173,2 369,8 300,6 296,5 

Małżeństwa z 2 dzieci 
(M+K+DM+DS) 

31,7 157,8 112,4 144,8 

Małżeństwa z 3 dzieci 
(M+K+DM+2xDS) 

-156,4 -111,7 -160,5 -134,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IPiSS i BBGD z 
odpowiednich lat. 

 

Warto zauważyć, że wartości podane w tabeli 6 oraz na wy-
kresach 2a-2e są wartościami przypadającymi na jednego członka 
gospodarstwa domowego, zaś wielkości minimum socjalnego i mi-
nimum egzystencji są wielkościami odnoszonymi do gospodarstw 
niezamożnych oraz skrajnie ubogich. Nawet dodatnia różnica (czyli 
realizowanie wydatków na poziomie wyższym niż wskazane mini-
ma) nie gwarantuje pełnego rozwoju członkom gospodarstwa do-
mowego. W przypadku różnicy ujemnej (np. dla gospodarstw do-
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mowych w których jest trójka dzieci), nie osiąga się wartości mini-
mum dla gospodarstw niezamożnych15. Licząc dla całego gospodar-
stwa (złożonego z pięciu osób) oznacza to brak realizowania wydat-
ków w wysokości około 670 zł (w roku 2015). W ocenie istotności 
tej kwoty wykorzystuje się analizę użyteczności dochodu. 

 
2. Użyteczność dochodu a zagrożenie ubóstwem – wyniki 

badań własnych 
W ramach projektu pn. „Badanie użyteczności dochodów pol-

skich gospodarstw domowych i ich wpływ na zachowania gospodarstw” 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i 
Przedsiębiorczości”, oraz wcześniej, w ramach opracowywania dyserta-
cji doktorskiej pt. „Użyteczność dochodu a oszczędności polskich go-
spodarstw domowych”16 analizie poddane zostały wartości dochodów 
oraz wydatków wraz z tzw. dochodami hipotetycznymi gwarantującymi 
w opinii członków gospodarstwa domowego uzyskanie określonego 
poziomu użyteczności17. Tabela 7 prezentuje wartości średniego pozio-
mu użyteczności dochodów hipotetycznych ocenianych według skali 
lejdejskiej dla wybranych typów gospodarstw oraz rzeczywiste poziomy 
dochodów, wydatków i obu minimów dla poszczególnych gospodarstw. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prezentowane dane pozwalają wy-
znaczyć jedną z subiektywnych granic ubóstwa jaką jest granica lejdej-
ska18. W najprostszym jej ujęciu, dochody wskazane jako niewystarcza-

                                                 
15 Poziom minimum socjalnego uznaje się w Polsce za obiektywną gra-

nicę ubóstwa. Por. S. M. Kot, Ekonometryczne modele dobrobytu, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000, s.185. 

16 Dysertacja ta została wydana jako monografia: Ocena użyteczności 
dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych, Wyd. WNT, 
Warszawa 2014 (aut. E. Szczygieł). 

17 Dane dotyczące oceny dochodów hipotetycznych pochodzą z BBGD 
jednak są danymi niepublikowanymi. Dane te będące również danymi nie-
identyfikowanymi pozyskiwane są poprzez zapytanie respondentów w go-
spodarstwach domowych by podali poziom miesięcznych dochodów netto, 
który uznaliby dla swojego gospodarstwa za: bardzo zły, niewystarczający, 
ledwo wystarczający, dobry i bardzo dobry. Dzięki temu możliwe jest zbu-
dowanie lejdejskiego modelu użyteczności dochodu. 

18 S. M. Kot, Ekonometryczne modele dobrobytu, op. cit., s. 189. 
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jące lub ledwo wystarczające wyznaczają subiektywną granicę ubóstwa 
w tej metodzie. W ramach niniejszego artykułu wybrano poziom odpo-
wiadający z wartością dochodu ocenianego jako ledwo wystarczający ze 
względu na jego zbliżony poziom do minimum socjalnego w niektórych 
latach analizy oraz zbliżone rozumienie dla respondenta19. 

 

Tabela 7. Wartości dochodów i wydatków oraz dochodów hi-
potetycznych i minimów egzystencji oraz socjalnego według typów 
rodzinnych gospodarstw domowych (w zł) 
 2006 2009 2012 
Gospodarstwo 2 osobowe 
Dochody gospodarstwa 2003,9 2378,2 2600 
Wydatki gospodarstwa  1780,7 2029,8 2133,4 
Poziom dochodów hipotetycznych:    
Bardzo zły 964,3 1211,8 1392,8 
Niewystarczający 1298,3 1617,6 1840,7 
Ledwo wystarczający 1705 2108,9 2381,3 
Dobry 2669,3 3342,7 3742,9 
Bardzo dobry  3838,1 4794,5 5348,4 
Minimum socjalne  1317,9 1493 1698,4 
Minimum egzystencji 633,8 744,9 875 
Gospodarstwo 3 osobowe 
Dochody gospodarstwa 2566 3574,1 4038,6 
Wydatki gospodarstwa  2284,1 3065,8 3274,1 
Poziom dochodów hipotetycznych:    
Bardzo zły 1094,1 1390,2 1599,2 
Niewystarczający 1488,9 1875,7 2130,7 
Ledwo wystarczający 1968,2 2469,3 2786,6 
Dobry 3131,5 3940,8 4429,5 
Bardzo dobry  4559 5720,7 6419,8 
Minimum socjalne20  2027,3 2283,9 2709,9 

                                                 
19 Zastosowana pięciostopniowa skala werbalna jako środkową wartość 

podaje poziom dochodu ledwo wystarczający, który w odbiorze może mieć 
wydźwięk pejoratywny ze względu na użycie słowa ledwo.  

20 Dla wszystkich gospodarstwa wzięto pod uwagę minimum socjalne 
dla rodziny z dzieckiem starszym. 
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Minimum egzystencji21 1000,7 1176,2 1382,4 
Gospodarstwo 4 osobowe 
Dochody gospodarstwa 2655,2 3958,6 4692,3 
Wydatki gospodarstwa  2342,9 3354,6 3819,7 
Poziom dochodów hipotetycznych:    
Bardzo zły 1146,8 1474,7 1699,2 
Niewystarczający 1562,2 1989,8 2261,8 
Ledwo wystarczający 2071,5 2628,5 2952,9 
Dobry 3305,6 4225,3 4689,9 
Bardzo dobry  4814,3 6133 6763,5 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wg 
EU-SILC22 1314,3 1879,8 2189,1 
Minimum socjalne  2506,2 2839,2 3379 
Minimum egzystencji 1281,2 1509,3 1771,9 
Gospodarstwo 5 osobowe 
Dochody gospodarstwa 2502,3 4020,9 5136,4 
Wydatki gospodarstwa  2170,2 3337,4 4137,6 
Poziom dochodów hipotetycznych:    
Bardzo zły 1168 1512 1702 
Niewystarczający 1598,7 2042,3 2250,9 
Ledwo wystarczający 2120,8 2695,2 2950,2 
Dobry 3362,7 4257 4718,2 
Bardzo dobry  4878,4 6118,6 6768,4 
Minimum socjalne  3056,1 3466 4103,9 
Minimum egzystencji 1649,8 1941,9 2281 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowa-
nych BBGD w ramach badania własnego (BUD) oraz danych IPiSS i EU-
SILC z odpowiednich lat. 

 

                                                 
21 Dla wszystkich gospodarstwa wzięto pod uwagę minimum egzystencji 

dla rodziny z dzieckiem starszym. 
22 Dodatkowo w analizie ujęto wartość granicy ubóstwa dla gospodar-

stwa domowego złożonego z 2 osób dorosłych i 2 dzieci (w przeliczeniu na 
1 miesiąc), pochodzącego z badania EU-SILC: Dochody i warunki życia 
ludności Polski (raport z badań EU-SILC 2012), GUS, Warszawa 2014.  
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Mimo, że w klasycznej analizie użyteczności dochodu porów-
nuje się wartość uzyskiwanego dochodu do dochodów hipotetycz-
nych, w ramach niniejszego artykułu do dochodów hipotetycznych 
zostały odniesione poszczególne poziomy wydatków. Wynika to z 
faktu, że oba prezentowane minima dotyczą również wielkości reali-
zowanych wydatków, a jak wspomniano – wydatki sprawozdawane 
w badaniach BBGD są w większym stopniu obiektywne i zbliżone do 
rzeczywistości niż dochody.  

W przypadku gospodarstw dwuosobowych wydatki oscylowały 
w okolicy wartości dochodu ledwo wystarczającego. W latach 2009 i 
2012 były one nawet niższe niż ten poziom. Rzeczywiste wydatki tych 
gospodarstwa były nieco wyższe niż wartość dochodu hipotetycznego 
ocenianego jako niewystarczający, choć różnica ta zmniejszyła w roku 
2012 (wyniosła 292 zł) w porównaniu z poprzednim rokiem analizy 
(412 zł). Wydatki przekraczały również o niespełna 500 zł poziom mi-
nimum socjalnego (którego poziom był bliższy poziomowi dochodów 
niewystarczających). Wydatki w tych gospodarstwach przekraczały o 
około 1200 zł poziom minimum egzystencji, co w przełożeniu na jedną 
osobę daje kwotę około 600 zł do dyspozycji.  

W gospodarstwach złożonych z trzech osób realizowane wy-
datki również były najbliższe wartości dochodu ledwo wystarczają-
cego, choć różnica między nimi zmniejszyła się w roku 2012 (w 
2009 wydatki były o 596 zł wyższe od hipotetycznego dochodu led-
wo wystarczającego, zaś w roku 2012 – już tylko o 487 zł). Również 
w roku 2009 odnotowana została najwyższa różnica między realizo-
wanymi wydatkami a minimum socjalnym, która wynosiła 781 zł (w 
roku 2012 było to już 564 zł, a więc o ponad 200 zł mniej). Wydatki 
realizowane prze te gospodarstwa przekraczały również poziom mi-
nimum egzystencji o około 1200-1800 zł, co w przeliczeniu na osobę 
dawało około 400-600 zł. 

Wydatki gospodarstw czteroosobowych były wyższe od do-
chodów hipotetycznych ocenianych jako ledwo wystarczające we 
wszystkich trzech latach wziętych pod uwagę w prezentowanym 
badaniu. Poziom wydatków był jednak niższy w roku 2006 od po-
ziomu minimum socjalnego o 163 zł. Również w 2012 r. zaobser-
wowano, że różnica między wydatkami realizowanymi a minimum 
socjalnym uległa zmniejszeniu (z 515 zł w 2009 do 440 zł w 2012r.). 
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W przypadku tych gospodarstw domowych różnica między pozio-
mem realizowanych wydatków a minimum egzystencji ulegała 
zwiększeniu w kolejnych latach, z poziomu około 1000 zł w 2006, 
do 1800 zł w 2009 i 2000 zł w 2012 r. Dla gospodarstw czterooso-
bowych wykorzystano w analizie również dane pochodzące z bada-
nia dochodów i warunków życia ludności Polski czyli EU-SILC, w 
których prezentowana jest granica ubóstwa dla gospodarstwa cztero-
osobowego złożonego z dwójki osób dorosłych i dwójki dzieci. W 
tym przypadku wysokość realizowanych wydatków przewyższała o 
około 1000-1600 zł wyliczoną granicę, która była niższa niż poziom 
dochodów określony jako niewystarczający. 

W gospodarstwach domowych złożonych z pięciu osób wy-
datki przekraczały poziom dochodów hipotetycznych ocenianych 
jako ledwo wystarczające. Niestety w dwóch latach analizy, tj. 2006 
i 2009 r. wartość wydatków była mniejsza niż minimum socjalne 
(odpowiednio o 885 zł i 126 zł). W 2012 r. przekraczała ona wspo-
mniane minimum tylko o 33 zł. Również minimum egzystencji było 
przekroczone o około 500-1800 zł, co w przeliczeniu na osobę dało 
wartość 100-370 zł i było najniższe wśród wszystkich gospodarstw. 

Dokonując analizy użyteczności dochodu warto zwrócić uwa-
gę na konkretne wartości wskazywane przez poszczególne gospodar-
stwa jako dochody hipotetyczne (Wykresy 3a-3c). 

 

Wykresy 3a-c. Wartości poszczególnych dochodów hipote-
tycznych w gospodarstwach domowych wyodrębnionych ze względu 
na liczbę osób je tworzących 
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3a. Dane dla 2006 r.
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3b. Dane dla 2009 r.
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3c. Dane dla 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowa-

nych BBGD w ramach badania własnego (BUD) 
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Tym, co zwraca szczególną uwagę jest nieliniowość wzrostu 
wartości dochodów hipotetycznych w poszczególnych grupach go-
spodarstw, niezależnie od roku analizy. Nie obserwuje się proporcjo-
nalnego zwiększania wartości dochodu hipotetycznego ani ze wzglę-
du na powiększanie się liczby członków gospodarstwa domowego, 
ani też ze względu na przechodzenie do wyższej kategorii użytecz-
ności dochodu hipotetycznego. W pierwszym przypadku ma on cha-
rakter logarytmiczny23, zaś w drugim – wykładniczy24, który istotnie 
zwiększa swoją wartość dopiero przy przejściu z kategorii doby do 
bardzo dobry.  

Istotne, że dla gospodarstw domowych złożonych z czterech i 
pięciu osób wartości dochodów hipotetycznych różnią się tylko nie-
znacznie od siebie (np. w 2012 r. średnio o około 4 zł we wszystkich 
kategoriach użyteczności), lub nawet w gospodarstwach pięciooso-
bowych są niższe niż wartości podawane przez czteroosobowe. 

 
Zakończenie 
Analiza zjawiska ubóstwa dotykającego rodzin jest zagadnie-

niem niezwykle szerokim. Podejmowania takich rozważań nie uła-
twia ani wielość perspektyw (czynionych na gruncie różnych dzie-
dzin nauki), a nie też mnogość danych źródłowych, w których sto-
sowane są często odmienne metodyki liczenia czy nawet pozyskiwa-
nia danych. Różnorodność ta potęgowana jest również wielością 
definicji ubóstwa, eksponujących wiele aspektów. Analiza tego zja-
wiska nie jest jednak niemożliwa, a przy pewnym wysiłku, właśnie 
dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł danych – prowadzić mo-
że do uzyskania szczegółowego obrazu. W artykule niniejszym, 
przeprowadzone analizy koncentrowały się na ekonomicznym wy-
miarze potencjalnego ubóstwa. Dzięki temu możliwe było zobrazo-
wanie zjawiska w sposób bardziej obiektywny niż w przypadku wy-
korzystania tylko opisu socjologicznego (jakościowego). Uwzględ-
nienie różnych źródeł pozwoliło na porównanie skali ubóstwa wy-

                                                 
23 Równanie opisujące tę zależność ma postać: 774,2ln(x)+3907, dobroć 

dopasowania rozkładu do danych wynosi: R2=0,953. 
24 Równanie opisujące tę zależność ma postać: 838,1x0,828, dobroć dopa-

sowania rozkładu do danych wynosi: R2=0,906. 
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stępującego wśród polskich rodzin. Mimo, iż dane te różniły się od 
siebie, podjęto próbę oceny ubóstwa rodzin w Polsce i wskazania 
tendencji występujących w tym zakresie. Po przeprowadzeniu anali-
zy, nasuwają się główne wnioski: 

1. Odsetek gospodarstw ogółem żyjących poniżej relatywnej 
granicy ubóstwa, wyznaczanej przez poziom wydatków 
ekwiwalentnych, spada mimo niejednostajnego wzrostu wartości 
realizowanych wydatków. Te ostatnie nie wzrastają też 
proporcjonalnie w stosunku do dochodów, co oznaczać może, że 
część z gospodarstw odracza konsumpcję (oszczędza). 

2. Zmiany progów ubóstwa w przypadku granicy ustawowej i 
granicy minimum egzystencji powodują, że w przypadku 
zwiększenia dochodów (granica ustawowa) zwiększać się będzie 
odsetek gospodarstw zagrożonych ubóstwem, zaś w przypadku 
zwiększenia wydatków – zmniejszy się odsetek gospodarstw 
zagrożonych skrajną biedą. W takim przypadku, konieczna jest 
analiza wyżej wspomnianych granic z granicą relatywną, gdyż ona 
faktycznie oddaje poziom rzeczywistej konsumpcji, a więc 
zaspokojenia potrzeb. Sytuacja taka miała miejsce w roku 2015, 
kiedy progi ustawowej granicy ubóstwa dla gospodarstwa 
jednoosobowego zwiększyły się o 92 zł (w porównaniu z rokiem 
2012 r.), zaś minimum egzystencji wzrosło zaledwie o 26 zł. W 
takiej sytuacji niezbędne staje się przeprowadzenie dodatkowej 
analizy badającej faktyczny poziom konsumpcji i stopnia 
zaspokojenia potrzeb. 

3. W przypadku rodzinnych gospodarstw domowych, 
relatywna granica ubóstwa jest w dużym stopniu zbieżna z 
ustawową, choć odsetek rodzin żyjących poniżej tej pierwszej jest 
oczywiście większy niż w przypadku brania pod uwagę tej drugiej 
granicy. Potwierdza się również fakt, że pojawianie się kolejnych 
członków gospodarstwa domowego (w tym przypadku osób nie 
tworzących dodatkowych źródeł dochodów) sprzyja zwiększaniu się 
prawdopodobieństwa zagrożenia ubóstwem. W tym względzie 
niepokoić powinien fakt, że są w Polsce rodziny żyjące poniżej 
minimum egzystencji, które jest poziomem skrajnej biedy. Taka 
sytuacja dotyczy co piątej rodziny z czwórką lub większą liczbą 
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dzieci. Pozytywem może być w tym zmniejszenie się tego odsetka z 
25% (w roku 2012 r.). 

4. Analiza wydatków gospodarstw rodzinnych w Polsce 
wskazuje, że tylko w przypadku rodzin bez dzieci oraz rodzin 
posiadających jedno dziecko, realizują one wydatki na poziomie 
przekraczającym średni poziom wydatków dla gospodarstw ogółem. 
Podobny poziom dotyczy otrzymywanych dochodów. Jednak już w 
przypadku pojawienia się drugiego dziecka, licząc per capita, 
gospodarstwa te otrzymują zaledwie 90% średniego poziomu 
dochodów i realizują taki sam procent wydatków. Pojawianie się 
kolejnych dzieci ogranicza bardziej dochody, zaś konsumpcja nie 
spada proporcjonalnie do nich, co oznacza, że gospodarstwa te nie 
odraczają konsumpcji poprzez oszczędzanie, ale realizują ją na 
bieżąco chcąc zachować określony standard życia (należałoby dodać 
w tym miejscu, standard często niezbyt wysoki). 

5. Porównanie wydatków z minimami egzystencji oraz 
socjalnym wskazuje, że w przypadku małżeństw bez dzieci, pierwsze 
z nich jest ponad czterokrotnie niższe od wydatków (minimum 
socjalne było dwukrotnie niższe). W przypadku małżeństw z dwójką 
dzieci minimum egzystencji jest tylko dwukrotnie niższe niż poziom 
realizowanych wydatków, zaś minimum socjalne jest niższe 
zaledwie o około 150 zł. W gospodarstwie z trójką dzieci minimum 
socjalne jest wyższe od poziomu realizowanych wydatków o około 
130 zł, co wskazuje, że gospodarstwa te żyją w biedzie. 

6. Zestawiając poziom wydatków z oceną użyteczności 
dochodu według metody lejdejskiej, wielkość tych pierwszych w 
prawie wszystkich gospodarstwach wyodrębnionych ze względu na 
liczbę osób oscylowała w granicy dochodu ocenianego jako ledwo 
wystarczający, zaś w niektórych przypadkach bliższa była 
dochodowi ocenianemu jako niewystarczający. Różnice we 
wskazywanych przez gospodarstwach poziomach ocenianych 
dochodów hipotetycznych nie były znaczące. Oznacza to, że 
gospodarstwa z różną liczbą członków wskazywały podobne 
wielkości dochodów ocenianych jako bardzo złe, niewystarczające, 
itd. Jest to o tyle istotne, że dochód w badaniu lejdejskim jest 
dochodem na całe gospodarstwo domowe, zatem można sądzić, że 
gospodarstwa domowe składające się z większej liczby członków 
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żyją skromniej i mają skromniejsze oczekiwania. Podobnie, 
wszystkie gospodarstwa wskazywały na nieco niższe poziomy 
dochodów w trzech pierwszych kategoriach użyteczności (tj.: bardzo 
zły, niewystarczający, ledwo wystarczający), zaś dopiero w 
kategoriach dobry i bardzo dobry, wskazywane były wartości 
znacznie wyższe (powodowało to wykładniczy charakter funkcji 
użyteczności całkowitej). Pewną próbą wytłumaczenia tego faktu jest 
możliwa nierównomierność skali werbalnej, w której trzeci, 
środkowy punkt ma zabarwienie pejoratywne. Analizując jednak 
wartości wskazywane przez poszczególne gospodarstwa zwraca 
uwagę bardzo niska różnica sprawozdawanych wartości przez 
gospodarstwa czteroosobowe i pięcioosobowe, a co ciekawe – w 
tych ostatnich poziom hipotetycznych dochodów był często niższy 
niż w gospodarstwach czteroosobowych. Sugerować to może 
utrwalenie pewnych postaw co do standardu życia takich 
gospodarstw. 

Niniejszy artykuł stanowi zaledwie przyczynek do analizy 
zjawiska ubóstwa występującego w rodzinnych gospodarstwach 
domowych. Wynika to zarówno z dostępu do wielu różnych źródeł 
danych, jak i konieczności realizacji przekrojowych analiz by móc 
pełniej poznać i zrozumieć to zjawisko. Niemniej ważne jest by mieć 
na uwadze, że analiza dotyczy gospodarstw rodzinnych w których 
rozwijają i wychowują się dzieci, które przyszłości podejmować 
będą decyzje ekonomiczne mając do dyspozycji określone zasoby 
finansowe. Polityka prorodzinna winna zatem uwzględniać choćby 
tylko w części postulat przerwania mechanizmów dziedziczenia bie-
dy. To jednak zagadnienie stanowi odrębne zagadnienie i wymaga 
szczegółowej analizy. 

 
Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest zjawisko ubóstwa rodzinnych go-

spodarstw domowych w Polsce. Artykuł prezentuje wyniki wybra-
nych badań statystycznych, w tym wyniki projektu badawczego re-
alizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i 
Przedsiębiorczości” a dotyczącego analizy użyteczności dochodów 
polskich gospodarstw domowych. Celem artykułu jest analiza zjawi-
ska ubóstwa rodzin w Polsce w wybranych latach (tj. 2006, 2009, 
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2012 oraz 2015 r.) na podstawie danych pochodzących z różnych 
źródeł. Zaprezentowane zostały w nim podstawowe wskaźniki doty-
czące szacowania zagrożenia ubóstwem, wielkość dochodów i wy-
datków rodzinnych gospodarstw domowych, poziom minimum so-
cjalnego i minimum egzystencji w Polsce oraz użyteczności docho-
dów na podstawie wyników badań własnych Autorki. 

Słowa kluczowe: ubóstwo, rodziny, gospodarstwa domowe, 
dzieci, dochody gospodarstw domowych, progi ubóstwa 

 
Abstract 
Poverty of families in Poland - an attempt to analyze the phe-

nomenon 
The subject of the article is phenomenon of family households` 

poverty in Poland. It presents the results of selected statistical surveys, 
among others, the results of research realized by “Centre for Education 
and Entrepreneurship Support” Association concerned income utility of 
Polish households. The aim of this article is to analyze the phenomenon 
of poverty among families in Poland in selected years (2006, 2009, 2012 
and 2015), on the basis of data from different sources. In the article, 
presented the key indicators concerning the risk of poverty, sizes of 
households` income and expenditure, the level of minimum of subsis-
tence and minimum of existence in Poland, as well as, utility of income 
on the basis of Author`s own research. 

Key words: poverty, families, households, children, income of 
households, poverty thresholds 
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Dariusz Kolano 
 

Zagrożenia polskiej rodziny we współczesnym świecie 
 
Dla wielu z nas rodzina jest podstawową jednostką dla rozwo-

ju i kształtowania tożsamości człowieka. Jej zadaniem jest przeka-
zywanie kolejnym pokoleniom określonych wartości i zasad. Według 
papieża Jana Pawła II „rodzina jest prawdziwym fundamentem spo-
łeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest 
środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania 
wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w 
ukształtowaniu własnej tożsamości”1. 

Niestety przemiany globalne, jakie nastąpiły w ostatnich la-
tach, spowodowały zmiany w funkcjonowaniu oraz strukturze rodzi-
ny. Coraz częściej obserwuje się odejście od jej tradycyjnego wzor-
ca. Upowszechnione środki masowego przekazu ukazują negatywne 
wzorce i zachowania, co wpływa destrukcyjnie na postrzeganie ro-
dziny. Obecnie wiele osób zapatrując się na zachodni styl życia, 
który jest wg nich atrakcyjnym wzorem funkcjonowania wdraża jego 
zasady w życie. Skutkiem tego zjawiska jest między innymi indywi-
dualizacja określonych wartości i zasad postępowania, co wpływa na 
osłabienie więzi rodzinnych. Dążąc do osiągnięcia sukcesów na 
płaszczyźnie zawodowej oraz materialnej, wiele osób rezygnuje z 
życia osobistego i rodzinnego. Czas poświęcany na osiąganie sukce-
sów w sferze kariery zawodowej odbija się negatywnie na planach 
założenia oraz powiększania rodziny. Wiele młodych osób decyduje 
się na życie w pojedynkę, deklarując bycie tzw. singlem. Taki wzo-
rzec funkcjonowania jest według nich oznaką niezależności i dążenia 
do samorealizacji we wszystkich sferach życia. Nie muszą martwić 
się o zapewnienie bytu rodzinie, wolny czas poświęcają nabywaniem 
nowych znajomości, podróżom, aktywnościom fizycznym, dbaniem 
o siebie.  

                                                 
1 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina201105_nauczanie.html 
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Współcześnie najpowszechniejszym modelem rodziny jest 
model 2+1, bądź 2+2. W wyniku łatwego dostępu do antykoncepcji 
odchodzi się od wzoru rodziny wielopokoleniowej, w której potom-
stwo obserwując starsze pokolenia mogło uczyć się tradycji, szacun-
ku czy tolerancji. Spowodowane jest to głównie zmianami na rynku 
pracy. Gospodarka wolnorynkowa i demokratyzacja życia społecz-
nego powoduje odejście od tradycyjnego modelu rodziny, w którym 
kobieta zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, a mężczyzna 
pracował w celu zapewnienia bytu. Obecnie najpowszechniejszy jest 
model partnerski, w którym oboje rodziców pracuje zawodowo, zaś 
opieka nad dziećmi i domem dzielona jest pomiędzy małżonków. 
Kobiety odkładają macierzyństwo na dalszy plan, istotniejsze jest dla 
nich znalezienie dobrej, dającej satysfakcję pracy. Skutkiem tego jest 
przesunięcie wieku urodzenia potomka na około 30 rok życia, zaś 
świadomość trudności w pogodzeniu macierzyństwa z pracą zawo-
dową powoduje rezygnację z urodzenia kolejnych dzieci. Niestety 
również coraz powszechniejsze stają się głosy o zalegalizowaniu 
aborcji. Tradycyjny model rodziny jest przedstawiany przez osoby 
popierające tą ideę jako ograniczenie wolności kobiety. Nikt jednak 
nie wspomina o konsekwencjach jakie niesie za sobą dokonanie tego 
zabiegu, zarówno dla kobiety jak i jej rodziny. 

Praca jest nie tylko podstawowym zadaniem dorosłego czło-
wieka. Pozwala na życie na określonym poziomie, zapewnia dobrą 
jakość życia, dlatego coraz częściej rodzice w celu utrzymania stabil-
ności finansowej poświęcają się pracy zawodowej, przez co nie mają 
czasu dla swoich pociech. Poczucie samotności towarzyszące dzie-
ciom powoduje, że coraz więcej z nich sięga po różnorakie używki, 
takie jak alkohol czy środki psychoaktywne, a czas wolny spędza na 
oglądaniu telewizji, bądź przeglądaniu stron internetowych.  

Jednym z wielu zagrożeń dla dzisiejszej rodziny są wyjazdy za 
granicę w celach zarobkowych. Otwarte rynki pracy powodują, że 
osoby będące w ciężkiej sytuacji materialnej decydują się na emigra-
cję, co wpływa na zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu ro-
dziny. W związku z tym zjawiskiem pojawił się szereg nowych po-
jęć, jak np. rodzina migracyjna, czyli taka, w której jedno lub oboje 
rodziców wyemigrowało w celach finansowych, a zdaniem Teresy 
Kukołowicz „pojawia się nowa kategoria rodzin niepełnych, a mia-
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nowicie rodzin z czasową nieobecnością rodzica lub rodziców”2. 
Wyniki badań ukazują, że tęsknota i poczucie samotności to najbar-
dziej negatywny skutek emigracji, a najczęściej dotyka on najmłod-
szych, którzy nie są w stanie wytłumaczyć sobie braku obecności 
rodzica. Innymi konsekwencjami wyjazdów za granicę jest obarcze-
nie zbyt dużą odpowiedzialnością i obowiązkami jednego ze współ-
małżonków pozostającego w ojczyźnie, brak wsparcia, rozpad poży-
cia małżeńskiego czy problemy wychowawcze spowodowane pozo-
stawieniem dzieci3. Osoba przebywająca poza granicami kraju nie 
uczestniczy w życiu rodzinnym, nie pomaga w rozwiązywaniu pro-
blemów jakie dotykają rodzinę, a jej więzi ze współmałżonkiem 
ulegają osłabieniu, a niekiedy całkowitemu rozpadowi. Według K. 
Gromadzkiej „praca zawodowa poza miejscem zamieszkania zmie-
nia strukturę, organizację, funkcje rodziny oraz zakres pełnionych ról 
rodzicielskich. W rodzinach rozłączonych w miejsce stabilności po-
jawia się dezorganizacja, następuje zmiana nie tylko w podziale 
obowiązków, powstaje także niepokój i niepewność w odczuciu osób 
pozostających w domu, szczególnie w odczuciu dziecka”4. 

Coraz częściej można usłyszeć pojęcie eurosieroty. Terminem 
tym określa się dziecko, które w wyniku emigracji jest wychowywa-
ne bez jednego, bądź obojga rodziców. Skutkiem tego zjawiska jest 
odzwyczajenie się od rodziców, a uzyskana swoboda powoduje, że 
dziecko przestaje wykonywać swoje obowiązki zarówno domowe 
jak i szkolne. Brak poczucia bezpieczeństwa, bliskości, kontroli i 
opieki rodzicielskiej wpływa na zmiany w jego zachowaniu. Wyni-
kiem tego jest problem z samooceną, akceptacją czy zaufaniem w 
stosunku do innych osób. Eurosieroty nie potrafią zbudować po-
prawnych relacji z rówieśnikami, bardzo często są agresywne, nieuf-
ne, zamknięte w sobie, opuszczają zajęcia szkolne, popadają w nało-

                                                 
2 T. Kukołowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin 

w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska 
(red.), Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 58 

3 D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji …, dz. cyt., 
s. 93-94 

4 K. Gromadzka, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych, 
[w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz, 
J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Trans Humana, Białystok 2009, s. 81. 
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gi. Zdaniem T. Kukołowicz „w rodzinach z czasową nieobecnością 
sytuacje wychowawcze nasiąknięte są niepokojem, osamotnieniem, 
brakiem pełnych więzi, a także wzorów osób znaczących”5. 

Zmianom uległy także wartości w sferze małżeństwa, które 
przestało być trwałym związkiem opartym na miłości i wierności. 
Obecnie rozwody i unieważnienia sakramentu małżeństwa nie budzą 
kontrowersji i są zjawiskiem powszechnym we wszystkich war-
stwach społecznych. Bardzo często pomimo wspólnego zamieszka-
nia, małżonkowie oddają się od siebie, nie potrafią zaakceptować 
wad swoich partnerów, uciekają w życie zawodowe i realizację oso-
bistych celów. Nie postrzegają siebie jako jedności, a także nie chcą 
ponosić odpowiedzialności za drugą osobę. Wolą spędzać czas na 
rozwijaniu kariery zawodowej, podnoszeniu swoich kwalifikacji, 
samodoskonaleniu, dbaniu o wygląd zewnętrzny. Niekiedy decyzja o 
rozwodzie jest następstwem opisanej wyżej emigracji zarobkowej. 
Wiele małżeństw, które podjęły decyzję o rozwodzie posiada jeszcze 
malutkie dzieci. Potomstwo bardzo przeżywa rozłąkę z jednym z 
rodziców. Egoizm osób dorosłych i wiążące się z nim decyzje wpły-
wają negatywnie na poczucie wartości u dziecka, które niekiedy 
nawet obwinia się o rozpad rodziny. Bardzo często dzieci powielają 
zachowania i decyzje swoich rodziców, więc istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że w przyszłości sami nie będą w stanie zbu-
dować zdrowego związku.  

Nowym modelem rodziny jest także ostatnio tzw. rodzina pa-
tchwork, w której osoby z poprzedniego związku mają nowych part-
nerów i zakładają z nimi rodziny, lecz nadal pozostają w dobrych 
stosunkach ze sobą. Niestety taki wzorzec jest niekorzystnie wpływa 
na rozwój emocjonalny dzieci oraz proces formowania się ich oso-
bowości. Czują się one odsunięte, niepotrzebne, mają niskie poczu-
cie wartości, brakuje im harmonii rodzinnej oraz autorytetu rodzi-
cielskiego. Muszą rywalizować o uwagę biologicznego rodzica z 
jego nowym partnerem lub dziećmi. Bardzo często zaczynają się 
buntować, stają się agresywne i wpadają w uzależnienia, a ponadto 

                                                 
5 T. Kukołowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin 

w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska 
(red.), Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 65. 
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mogą zostać usunięte z grona znajomych posiadających tradycyjny 
model rodziny, bowiem są uważane za mniej atrakcyjne.  

Kolejnym zagrożeniem dla rodzin jest konsumpcyjny tryb ży-
cia. Coraz więcej osób dąży do zaspokajania dóbr materialnych. 
Chęć posiadania jest ważniejsza od świata pozamaterialnego, rodzin-
nego. Zdaniem Anny Krajewskiej „zjawisko to cechuje nie tylko 
tendencja do wymuszonego rozmaitymi czynnikami osobowymi, 
kulturowymi czy cywilizacyjnymi, nadmiernego kumulowania, ku-
powania czy bezpośredniego korzystania z dóbr uważanych za nie-
zbędne, ale to też kreowanie określonych wizerunków, proponowa-
nie i kultywowanie nowych stylów życia i bycia. Oznacza to również 
dążenie do zbiorowych i jednostkowych tożsamości za pomocą i z 
użyciem owych dóbr”6. Obecnie sprzedaje się wszystko, począwszy 
od zdrowia, gospodarki, kultury, życia społecznego, a kończąc na 
religii. Zatracają się takie wartości jak uczciwość, chęć niesienia 
pomocy innym, bądź bezinteresowność. Na pierwszy plan wysuwa 
się chciwość, zazdrość, nienawiść, chęć oszustwa. Niezbędnym jest 
również prowadzenie trybu życia w „natychmiastowości” i otwartość 
na ciągłe zmiany.  

Dzieci, których rodzice prowadzą konsumpcyjny tryb życia dora-
stają w świadomości, że posiadanie przez nich coraz nowocześniejszych 
i drogich przedmiotów podniesie ich wartość w oczach rówieśników. 
Skupiają się również na swoim wyglądzie zewnętrznym, sposobie ubie-
rania, skutkiem czego jest tworzenie się elitarnych grup o określonym 
stylu życia czy spędzania wolnego czasu, a dzieci z uboższych rodzin 
stają się dla nich celem do wyśmiewania i lekceważenia. Nieustanne 
dążenie do zaspokajania potrzeb materialnych powoduje, że młode oso-
by przestają skupiać się na rzeczach istotnych takich jak doskonalenie 
osobowości, zdobywanie wiedzy, podnoszenie swoich kwalifikacji i 
umiejętności. Coraz bardziej chcą „mieć”, niż „być”. Stały się również 
pełnoprawnymi i cenionymi konsumentami, do których kierowane są 
treści reklamowe. Idąc śladami rodziców starają się zachować wysoki 
standard życia do jakiego przywykli, nieraz niekoniecznie poprzez swą 
pracę. Niektórzy szukają możliwości szybkiego i łatwego zarobienia 

                                                 
6 A. Krajewska, Konsumpcjonizm jako zagrożenie dzieci i młodzieży. Wy-

zwania dla edukacji. [w:] Journal of Modern Science tom 3/26/2015, 2. 117 
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pieniędzy uciekając w działalność przestępczą, w której nie widzą nic 
złego. Najważniejsze jest dla nich zapewnienie godnego bytu i zaspoko-
jenia potrzeb materialnych. Brak wdrażania przez rodziców konstruk-
tywnych wartości moralnych i zasad powoduje, że dzieci nie czerpią 
radości z otaczającego ich świata przyrody, stają się niewolnikami swo-
ich pragnień. 

Niewątpliwie zagrożeniem współczesnej rodziny są również 
środki masowego przekazu. Terminem mass media określa się „ogół 
elektrycznych i elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania 
i rozpowszechniania obrazów i dźwięków, które stosuje się w komu-
nikowaniu masowym w celu zorganizowanego odbioru indywidual-
nego lub zbiorowego”7. Badania dowodzą, że mass media wpływają 
w znaczący sposób na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. 
Wartości moralne oraz zasady przestały być przekazywane z pokole-
nia na pokolenie. Obecnie to media kształtują myśli i wzór do naśla-
dowania przez młodych ludzi. Zabiegani i zapracowani rodzice nie 
mają czasu dla swoich dzieci, dlatego też coraz szersze ich grono 
spędza czas wolny na oglądaniu telewizji czy siedzeniu przed kom-
puterem. Telewizor w wielu domach zajmuje honorowe miejsce, 
znajduje się w pomieszczeniu, gdzie spędza się najwięcej czasu, zaś 
posiadanie komputera z dostępem do Internetu to wręcz obowiązek 
każdego dziecka. Laptopy stały się jednym z najpowszechniejszych 
prezentów otrzymywanych na I Komunię Świętą.  

Obecnie mamy do czynienia z różnymi stacjami telewizyjny-
mi, niektóre z nich kierowane są do najmłodszych odbiorców, dlate-
go też telewizja wkracza „jako druga z kolei po rodzinie instytucja 
wychowania, wyprzedzając kontakty dziecka z grupą rówieśniczą i 
innymi instytucjami. To wczesne zetknięcie się dziecka z telewizją, 
stały z nią kontakt i stosunkowo długie obcowanie z nią wywiera 
duży wpływ na całokształt życiowych doświadczeń dziecka”8. Zda-
niem M. Nowak występują cztery rodzaje zagrożeń wpływających na 
zdrowie dziecka wynikających z oglądania przez nie telewizji. Są to: 

                                                 
7 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000, s.39 
8 H. Rotkiewicz, Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego prze-

kazu Marshalla McLuhana, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1983, s. 257. 
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otyłość, uzależnienie, agresja oraz wczesna aktywność seksualna9. 
Oglądanie telewizji zajmuje dzieciom coraz więcej czasu doprowa-
dzając do umysłowego lenistwa, osłabienia sprawności myślenia 
oraz fantazjowania, a także wpływa negatywnie na narząd wzroku. 
Niewiele czasu poświęcają na ruch i zabawy na świeżym powietrzu z 
rówieśnikami co powoduje u nich zwiększanie masy ciała, a co za 
tym idzie pogorszenie samooceny i poczucia wartości. Sceny agresji 
i przemocy prezentowane w telewizji wpływają na powielanie takich 
zachowań w życiu codziennym. W dziecku kształtuje się przekona-
nie, że przemoc jest zjawiskiem normalnym. Często ulubiony przez 
pociechę bohater zabija i nie ponosi z tego tytułu żadnych konse-
kwencji, dlatego dziecko powoli zobojętnia się na zjawiska przemo-
cy, agresji, zabijania.  

Wiele bajek ukazuje bohaterów jako postaci o „kilku życiach”, 
które są niezniszczalne, silne, mają ogromną władzę, a dodatkowo 
posługują się bronią, bądź metodami walk. Wszystko to wpływa na 
kreowanie zakłamanego obrazu rzeczywistości. Dziecko nie jest w 
stanie odróżnić dobra od zła. Niestety bardzo często to rodzice dają 
dzieciom taki wzorzec zachowania. Według Jadwigi Izdebskiej „ist-
nieje wyraźna zależność, pokazująca, że jeżeli rodzice oglądają tele-
wizję codziennie, przeznaczając jej sporo czasu, ich dzieci również 
razem siedzą przed telewizorem. Taka zależność działa też w drugą 
stronę - jeżeli rodzice oglądają telewizję selektywnie, tylko niektóre 
wybrane programy, to kontakt ich dzieci z tym medium jest bardziej 
racjonalny”10. 

Innym środkiem masowego przekazu, który wpływa na dzieci 
destrukcyjnie jest komputer z dostępem do Internetu. Stanowi on 
coraz powszechniejsze źródło pozyskiwania i przekazywania infor-

                                                 
9 M. Nowak, Dziecko wobec świata mediów: problemy edukacji zdro-

wotnej czy medialnej?, In: Izdebska J., Sosnowski T., Dziecko i media elek-
troniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Telewizja i inne mass media w życiu 
dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej, T.1, Białystok 2005; E. Sme-
lova, Preschool education versus curricular reform (Předškolnívzdělávání 
versus kurikulární reforma) In: Jurnal of technology and informationeduca-
tion, Olomouc 2013. 

10 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i za-
grożenia telewizji, Wyd. Trans Humana, Białystok 1996, s. 213. 
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macji. Głównym atutem świata wirtualnego dla osób korzystających 
z jego zasobów jest pozostawanie anonimowym. Można bez proble-
mu założyć konto posługując się fałszywymi danymi, zmyślonymi 
pseudonimami, dzięki czemu nawet małoletnie dzieci mają dostęp do 
treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, pełnych por-
nografii, erotyzmu, przemocy. Wyzbywają się również zahamowań, 
stają się bardziej otwarte, ponieważ łatwiej im wyrazić swoje emocje 
czy wyjawić problemy wirtualnym przyjaciołom, z którymi nie mają 
kontaktu osobistego. Niestety wiąże to ze sobą również takie zagro-
żenia jak możliwość poznania pedofilów, oszustów czy przestępców. 
Często dzieci, które uciekają w świat wirtualny, nie potrafią zaleźć 
wspólnego języka z rówieśnikami w szkole czy na podwórku, nie są 
w stanie zbudować z nimi poprawnej relacji. Osłabia się również 
kontakt z rodzicami czy rodzeństwem, ponieważ brakuje wspólnych 
rozmów, rozwiązywania problemów jakie dotykają dzieci, bliskości, 
wsparcia najważniejszych osób, aktywnego spędzania wolnego cza-
su. Szukają one odpowiedzi na nurtujące ich pytania w sieci, gdzie 
często zamieszczane informacje odbiegają od stanu faktycznego. 
Wiele treści znajdujących się w Internecie nawiązuje do niewłaści-
wego zachowania, sposobu życia czy nawet jedzenia.  

Zaburzenia odżywiania takie jak anoreksja czy bulimia są po-
żądanym stylem życia, do którego wiele młodych osób dąży, a nie 
chorobą. Bardzo często propagowane są różnego rodzaju sekty, nar-
kotyki, alkohol, papierosy, zachowania pełne agresji i nienawiści. 
Duże grono dzieci posiada konta na portalach społecznościowych, na 
których zamieszcza informacje dotyczące ich samych, jak i swoich 
rodzin. Niekiedy profile są tworzone wyłącznie w celu pokazywania 
wszystkim nowych gadżetów, prezentów, posiadanych dóbr mate-
rialnych, wycieczek, aby udowodnić, że się jest od nich lepszym. Ma 
to związek z opisanym wyżej stylem życia konsumpcyjnego. 

Niestety najczęściej "media wkraczają niemal w każdą dzie-
dzinę życia, narzucając nam wartości, organizując czas, a także de-
cydując o naszych wyborach. Dla wielu stają się podstawowym źró-
dłem wiedzy, informacji i autorytetem"11.  

                                                 
11 P. Kosowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s.38. 
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W opisywaniu niektórych z zagrożeń dla współczesnej rodziny 
nie można pominąć uzależnień. Są one, zaraz po bezrobociu, jednym z 
najczęstszych zjawisk występujących w środowiskach rodzinnych. Ich 
skutkiem jest destabilizacja życia rodzinnego, tworzenie patologii, za-
tracenie konstruktywnych i wartościowych zasad postępowania. Nieste-
ty dotyczą one wszystkich, niezależnie od wieku, statusu materialnego, 
stanu cywilnego, bądź posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Doro-
śli najczęściej sięgają po używki z powodu utraty pracy, bezsilności w 
zapewnieniu płynności finansowej rodziny czy rozpadu rodziny. Bardzo 
często zdarzają się sytuacje, w których dzieci muszą szybko dorosnąć i 
przejąć obowiązki rodzica, który trwając w uzależnieniu przestaje wy-
konywać swoje obowiązki, zaś atmosfera jaka panuje w takiej rodzinie 
napawa wstydem, poczuciem winy i krzywdy, lękiem, żalem, samotno-
ścią. Skutkiem tego jest ograniczenie ich kontaktów ze znajomymi, stają 
się zamknięci w sobie, zaś agresją starają się wyładować negatywne 
emocje jakie się w nich kumulują. Badania pokazują, że rodzice spoży-
wający wysokoprocentowy alkohol w obecności dzieci nieświadomie 
przyczyniają się do rozwoju uzależnienia u nich. Według Denis B. Kan-
del na powstawanie uzależnienia u dzieci składają się trzy etapy, jakimi 
są: kształtowanie zachowań przez rodziców, wpływ rówieśników, sto-
sunki z rodzicami12. 

Dziecko zaczyna zażywać środki odurzające najczęściej w 
wyniku presji rówieśników. Chce wówczas udowodnić im, że może 
dołączyć do ich grupy, stało się godne ich uwagi. Innymi czynnikami 
są: chęć zaimponowania, poznania nieznanych dotąd wrażeń, próba 
ucieczki przed problemami czy stresem, powielanie zachowań rodzi-
ców, ciekawość, dobra zabawa czy sposób na wypełnienie czasu 
wolnego. Niekiedy sięganie po środki odurzające przez dziecko jest 
próbą zwrócenia na siebie uwagi. Gdy czuje się samotne, niedostrze-
gane przez rodziców wypełnia pustkę alkoholem, narkotykami czy 
dopalaczami powoli wpadając w uzależnienie od nich. Jest przeko-
nane, że gdy rodzice dostrzegą powstały problem, zaczną intereso-
wać się jego życiem, rozmawiać, będą spędzać z nim więcej czasu. 
Jak już wcześniej pisałem, nałogi mogą być również wynikiem nad-

                                                 
12 P. Ulman, Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i 

młodzieży, [w: ] Kwartalnik naukowy, 4(8)2011 
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miernego korzystania ze środków masowego przekazu. Oglądając 
reklamy alkoholu czy papierosów dzieci już w podświadomości mają 
obraz złudnej przyjemności i satysfakcji czerpanej z zażywania tych 
środków. Oczywiście nałogi nie dotyczą wyłącznie alkoholu, narko-
tyków czy nikotyny. Mogą występować także uzależnienia od tele-
wizji, Internetu, pracy, zakupów itp. Wszystko zależy od tego, w 
jakim środowisku wychowywane jest dziecko i jakie zasady i warto-
ści zostały mu wpojone przez rodziców.  

Analizując powyższe rozważania, można z łatwością zauwa-
żyć, że wszystkie zagrożenia jakie dotykają współczesną rodzinę są 
ze sobą powiązane. Jest to problem wielowątkowy. W publikacji 
wymieniam i opisuję tylko niektóre z wielu niebezpieczeństw, które 
moim zdaniem najczęściej dotykają rodziny. Niestety w obecnych 
czasach zmiany w funkcjonowaniu rodziny są nieuniknione. Warto 
zatem budować są na trwałych i solidnych fundamentach, opartych 
na miłości, szacunku do drugiej osoby, bezinteresowności, warto-
ściach i zasadach, które nie pozwolą owym niebezpieczeństwom 
zagrozić jej prawidłowemu funkcjonowaniu.  

 
Streszczenie 
Obecne przemiany społeczne, kulturowe, polityczne i ekono-

miczne wpłynęły na zmiany w postrzeganiu rodziny. Modyfikacjom 
uległy zasady oraz wartości jakimi kierują się młodzi ludzie. Pogoń 
za karierą zawodową, pieniędzmi czy rzeczami materialnymi wpły-
wa destrukcyjnie na funkcjonowanie wielu rodzin. Dzieci coraz czę-
ściej bazują na informacjach pozyskanych z ogólnodostępnych me-
diów, a nie, jak to bywało dawniej, wiedzy i doświadczenia najbliż-
szych. Najpowszechniejszymi zagrożeniami z jakimi musi borykać 
się dzisiejsza rodzina to emigracje, małodzietność, środki masowego 
przekazu, konsumpcyjny tryb życia i uzależnienia. 

Słowa klucze: rodzina, zagrożenia, mass media, emigracja, 
uzależnienia. 

 
Summary 
Hazards polish families in the modern world 
The current transformation of social, cultural, political and 

economic influence on the changes in the perception of the family. 
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Modifications have principles and values which are guided by young 
people. The pursuit of career, money, or material things destructive 
influence on the functioning of many families. Children increasingly 
rely on information obtained from the public media, and not, as it 
used to in the past, knowledge and experience coming. The most 
common threats which must contend today's family is emigration, 
małodzietność, media, consumer lifestyle and addiction. 

Key words: family, dangers, mass media, emigration, addictions. 
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Beata Marciniec 
 

Rodzina w dzisiejszej Europie 
 
Rodzina w ujęciu Kościoła i polskiego prawa  
Historia rodziny to niepamiętne czasy, dorobek społeczeństw 

od wieków. Rodzina jako jednostka jest znana od bardzo dawna. 
Zawsze stanowiła niewielką odrębną grupę. Podobnie każda rodzina 
ma swoja historię. Przeszłość ma niezwykle ważny wpływ na to, co 
dzieje się obecnie, w naszym współczesnym świecie. Wszystkie 
zwyczaje, tradycje, nawyki wpływają na obecne wychowanie dzieci, 
postrzeganie członków rodziny a w dalszym zasięgu jakości kultury 
społeczeństw.  

W polskim rozumieniu słowo „rodzina” pochodzi od wyraże-
nia „rodzić”, „rodzenie”. Posiada zatem ściśle określone znaczenie: 
jest to związek oparty na miłości mężczyzny i kobiety i nastawiony 
jest na płodność, rodzenie. Określenie „rodzina” stosuje się także do 
dalszego pokrewieństwa, do osób które łączą bliskie związki pokre-
wieństwa. W dalszym znaczeniu terminem tym posługują się np. 
dziedziny nauki, „W biologii termin rodzina występuje w systematy-
ce organizmów, w matematyce mówi się o rodzinie zbiorów, filolo-
dzy używają określenia „rodzina wyrazów”. Za każdym razem pod 
tym pojęciem rozumiany jest zespół elementów posiadających po-
dobne cechy i pochodzenie. Tak samo jest pierwowzorem słowa 
„rodzina „ odnoszącym się do ludzi. Osoby tworzące rodzinę posia-
dają wspólne korzenie, wspólnych przodków i z przyczyn genetycz-
nych powinny mieć cechy wspólne. Lecz w pojęciu szerszym i jed-
nocześnie bardziej potocznym, aby tworzyć rodzinę nie wystarczy 
być spokrewnionym czy mieć wspólnych przodków”1.Rodzina zatem 
stanowi grupę, wspólnotę osób będącą fundamentalną formę życia 
społecznego i indywidualnego.  

Właściwie funkcjonująca rodzina, jak żadna inna grupa spo-
łeczna, jest w stanie zaspokoić potrzeby swoich dzieci, ale także 

                                                 
1 Rodzina, słowo, i znaczenie. http://www.edudi.pl/rodzina-slowo-i-

znaczenie/(dostęp: 29.12.2016). 
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odzwierciedla w swej strukturze ewolucje społeczne, jego wzrost lub 
regres, dobrą lub złą kondycję nie tylko w sferze ekonomicznej ale i 
moralnej. To postawy rodziców warunkują styl wychowania, co ma 
podstawowe znaczenie w formowaniu się społeczności lokalnej i 
całego społeczeństwa. Podkreślają to wyraźnie dokumenty Kościoła, 
m. in. jeden z podstawowych dokumentów Soboru Watykańskiego II 
„Gaudium et spes”: „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz 
chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty mał-
żeńskiej i rodzinnej. Dlatego też chrześcijanie wraz ze wszystkimi, 
którzy tę wspólnotę wysoko cenią, szczerze się radują z dzisiejszego 
wzrostu różnego rodzaju pomocy sprzyjających owej wspólnocie 
miłości i pielęgnowaniu jej w życiu, ciesząc się, że małżonkowie i 
rodziny doznają wsparcia w ich szczytnym zadaniu. Ponadto chrze-
ścijanie spodziewają się cenniejszych dobrodziejstw stąd wynikają-
cych i sami pragną je powiększać”2. Genezy katolickiej koncepcji 
małżeństwa i rodziny należy szukać w księgach Starego Testamentu, 
natomiast jej pełnego rozwinięcia, w naukach Chrystusa odnoszą-
cych się do prawd moralnych, którymi powinien kierować się kato-
lik. W swej nauce moralnej Chrystus wielokrotnie odnosił się do 
życia małżeńsko-rodzinnego, a także wielokrotnie ujawniał swój 
życzliwy stosunek do rodziny, czego przykładem są liczne obrazy 
ewangeliczne, miedzy innymi uczestnictwo w uczcie weselnej w 
Kanie Galilejskiej, błogosławienie małych dzieci wskrzeszenie syna 
wdowy, przypowieść o synu marnotrawnym i inne3.  

Rodzina nazwana została „Domowym kościołem”, co wskazu-
je na ogromną rolę we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Wyraźnie 
podkreśla to Katechizm Kościoła Katolickiego, mówiąc: „W dzisiej-
szym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, 
rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej 

                                                 
2 Sobór Watykański II, Konstytucje, Deklaracje, Dekrety, Gaudium et 

spes, Cz. II, Rozdział I, Poparcie należne godności małżeństwa i rodziny. 
Niektóre najbardziej palące problemy, Pallotinum, Poznań 2002, nr 47. 

3 Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła. http://model-
rodziny.eprace.edu.pl/952, 
Malzen-
stwo_i_rodzina_w_spolecznym_nauczaniu_Kosciola_rzymskokatolickiego.htm
l (29.12.2016). 
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i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując 
do tradycji, nazywa rodzinę „Kościołem domowym” (Ecclesia dome-
stica) 170 Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Jan 
Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 21). W rodzinie „rodzi-
ce przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich 
pierwszymi zwiastunami wiary”, pielęgnując „właściwe każdemu z 
nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchow-
ne” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11)”4.  

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rodzina i małżeństwo 
została zdefiniowana jako „Małżeństwo jako związek kobiety i męż-
czyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod 
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”5. Określenie to wyraźnie 
wskazuje, iż jest to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, 
zatem niedopuszczalna jest ani poligamia, ani tzw. związki jednopł-
ciowe. Rodzina wg polskiego prawodawstwa ściśle związana jest z 
małżeństwem a co za tym idzie, nie wolno przedefiniować jej, gdyż 
rozumiana jest jako wspólnota związana z prokreacją i wychowa-
niem potomstwa. Małżeństwo stanowiące rodzinę opiera się na zasa-
dzie dobrowolności, jest zatem wolnym wyborem obywateli. Mał-
żonkowie posiadają również wg ustawodawcy, równe prawa w owej 
wspólnocie i względem własnego potomstwa. Rodzina to małżon-
kowie i dzieci i jest podstawową komórką społeczną a jej najważ-
niejszym i pierwszorzędnym zadaniem jest wychowanie dzieci. W 
Konstytucji istnieje zapis „rodzicielstwa”, który odnosi się do praw i 
obowiązków rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci i 
określana jest mianem „rodzina niepełna”.  

Rodzina jest podstawą całości życia społecznego we współcze-
snym cywilizowanym świecie. Poza tym oprócz zadań wychowaw-
czych spełnia również funkcję edukacyjną. Proces edukacji rozpoczy-
na się już w rodzinnym domu, a od atmosfery rodzinnej zależy czy 
młody człowiek wyrośnie na dobrego, kulturalnego, wartościowego 
człowieka. To w rodzinie powstają fundamenty procesu uspołecznia-

                                                 
4 Katechizm Kościoła Katolickiego, Kościół domowy, , Pallotinum, Po-

znań 2009, Wyd. II poprawione, Kanon 1556.  
5 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Praca zbiorowa, NORMA 2015, 

art. 18. 
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nia człowieka. To właśnie od rodziny zależy, jaki poziom kultury bę-
dzie reprezentować współczesne, młode pokolenie. Ma ona więc istot-
ne znaczenie dla wszystkich ludzi, jacy znajdują się w jej otoczeniu i 
mają z nią do czynienia. Rodzina jako istotna komórka społeczna, 
pełni w nim bardzo wiele znaczących funkcji. Funkcje te, mimo iż 
bezpośrednio odnoszą się do kształtu i zadań jej członków, to mają 
one kolosalne znaczenie w formie obecnych społeczeństw.  

 
Sytuacja rodziny w Europie 
Instytucja rodziny w dzisiejszej Europie przezywa poważny 

kryzys, zwłaszcza w krajach tzw. Zachodu. Problemy te w głównej 
mierze są spowodowane radykalnym feminizmem, który podobnie 
jak wszystkie ideologie totalitarne, musiał określić sobie wroga dla 
swej walki. Tym wrogiem stał się mężczyzna, jego wg feministek, 
męska supremacja6. Współczesna tzw. „postępowa lewica” europej-
ska właściwie skupia się na walce płci. Jest to neomarksistowska 
ideologia walki klas, zogniskowana na indyferentyzmie moralnym, 
nawiązującym do starożytnych tradycji. Tradycja ta przyczyniła się 
m. in. do upadku Cesarstwa Rzymskiego, którego jedną z głównych 
przyczyn był spadek demograficzny7. Jednak korzenie tego kryzysu 
sięgają znacznie głębiej. Jest to sekularyzacja małżeństwa w sekula-
ryzacji Marcina Lutra.  

Marcin Luter z jednej strony przyznaje, że Bóg stworzył ko-
bietę i mężczyznę „ażeby tworzyli z „żądzą i miłością, z wolą i ser-
ca” „małżeństwo” jako „naturalną rzecz” od „Boga zaszczepioną i 
daną”, co odpowiada według niego „prawu naturalnemu”, aby mał-
żeństwo było zawarte w sposób „nieprzymuszony”8. Z drugiej zaś, 
gdzie zawiera się istota koncepcji małżeństwa i rodziny Lutra pisze, 
cztery lata po związaniu się z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora: „Nikt 
przecież nie może zaprzeczyć, że małżeństwo jest zewnętrzną, światową 
rzeczą jak ubrania i jedzenie, dom i gospodarstwo” i w konsekwencji 
                                                 

6 Zob. W. Roszkowski, Europejski system demokratyczny gnije od gło-
wy, „Gość Niedzielny”, 52/2016, s. 14. 

7 Por., tamże. 
8 M. Luter, Von Ehesachen, cap. 5 (cyt. za:) T. Guz, Antykatolicka kon-

cepcja małżeństwa według Marcina Lutra. http://blogmedia24.pl (dostęp: 
30.12.2016). 
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„poddane jest ono władzy światowej”. Luter zredukował osoby ludzkie 
do rzeczy i dlatego poddał małżeństwo wyłącznie władzy świeckiej, tj. 
państwowej. Innymi słowy: „Sumienie i Kościół nie mają z tym nic 
wspólnego”9. Zatem wg twórcy luteranizmu, celem małżeństwa będzie 
zaspokajanie popędu seksualnego, gdyż podobnie jak natura Boga, zda-
niem Lutra, jest popęd, zatem naturą każdego człowieka, mężczyzny i 
kobiety jest tylko popęd seksualny. Małżeństwo służy jedynie do zaspo-
kojenia popędów, gdyż człowiek w ujęciu Lutra nie jest osobą, jest po-
strzegany apersonalnie10. Tezy Lutra stały się podłożem do głoszonych 
przez współczesnych ideologów feminizmu, homoseksualizmu tzw. 
gender, poglądów na temat małżeństwa i rodziny. Luter także dopuszcza 
współżycie przedmałżeńskie i poligamię. Jednocześnie daje możliwość 
rozwodów, zwłaszcza w przypadku cudzołóstwa11. Co ważne, poglądy 
te znajdują swe urzeczywistnienie w prawodawstwie wielu państw, a 
przede wszystkim w przepisach definiujących małżeństwo w Unii Eu-
ropejskiej.  

Niekorzystny, ujemny przyrost demograficzny w krajach Unii 
Europejskiej (w tym w Polsce, która zajmuje jedno z najwyższych 
miejsc w spadku urodzeń), związany jest z rozkładem tradycyjnych 
struktur rodziny. W dawnej Europie rodzina była matecznikiem okre-
ślonych wartości i spełniała fundamentalne funkcje społeczne. Rodzi-
na traci na rzecz innych instytucji, swe podstawowe funkcje i prawa, 
zwłaszcza funkcje wychowawcze i normotwórcze. Obserwuje się 
również zanik więzi wielopokoleniowych rodziny. Państwo w stosun-
ku do rodziny zajmuje ambiwalentne stanowisko. Z jednej strony nie-
kiedy brutalnie ingeruje w sprawy rodziny, edukację dziecka, wycho-
wanie i warunki socjalne (te ostatnie często są przyczyna odbierania 
rodzicom dzieci), z drugiej zaś teoretycznie uznaje suwerenność ro-
dziny i swoje działania usiłuje kierować na wzrost demograficzny (np. 
polityka socjalna).  

Narodowe polityki rodzinne tworzone są głównie pod wpły-
wem uwarunkowań demograficznych w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej. Do jej tworzenie wchodzą jeszcze czynniki eko-

                                                 
9 Tamże. 
10 Por., tamże. 
11 Zob., tamże. 
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nomiczne, społeczne czy kulturowe. Literatura przedmiotu wyróżnia 
różne cechy opieki socjalnej wg kryterium odpowiedzialności trzech 
podmiotów: rynku, państwa i rodziny (jednostki), a są to podmiot 
liberalny, konserwatywny i socjaldemokratyczny12. Najważniejsze 
elementy tej polityki, odgrywające znaczącą rolę we współczesnej 
polityce rodzinnej Europy to: 

- model liberalny – proponuje ograniczoną odpowiedzialność 
państwa. To obywatele sami odpowiadają za swoją sytuację, natomiast 
rynek powinien walczyć ze społecznymi zagrożeniami poprzez oferty 
działań wspierających indywidualną aktywność obywateli i rodzin. 
Natomiast państwo wspiera aktywne działania rodziny (jednostki) 
poprzez odpowiedni system podatkowy, a także świadczenia spo-
łeczne, ale ich poziom jest raczej niski13. Pomoc społeczna uwarun-
kowana jest kryterium dochodowym. Model ten odpowiada raczej 
modelowi indywidualistycznej polityki rodzinnej. Posiadanie dzieci, 
w tym ujęciu, pozostaje sprawą osobista rodziców. „Nie rodzi to 
więc specjalnych praw z tytułu rodzicielstwa. Można nawet spotkać 
skrajny pogląd, że dziecko jest źródłem radości i satysfakcji dla ro-
dziców, jest zatem źródłem dodatkowej użyteczności, co nie wymaga 
dodatkowego wsparcia”14; 

- model konserwatywny - znany w kontynentalnym obszarze 
Europy. Charakteryzuje się kombinacją odpowiedzialności rodziny i 
mocnym regulacjom ze strony państwa. Zabezpieczenia społeczne 
oparte są na systemie ubezpieczeń, uzupełniany przez świadczenie 
uniwersalne, takie jak zapomogi, zasiłki, usługi społeczne czy pomoc 
społeczną oparta na kryterium dochodowym ukierunkowane na oso-
by niepracujące. W tym systemie dominuje schemat rodziny, w któ-
rej mężczyzna (mąż, ojciec) jest głównym żywicielem rodziny i któ-
rego zdolności w tym obszarze należy wspierać. Społeczne wyzwa-
nia wynikające z z sukcesywnego wzrostu wykształcenia, powodują, 

                                                 
12 Por. WHO, Regional Office for Europe: European strategy for child 

and adolescent health and development, Fifty Fifth Session, Bucharest, 12-
15 September 2005 r. [w:] W. Anioł, Europejska polityka społeczna. Impli-
kacje dla Polski, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2003. 

13 Zob. B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne kierunki zmian w polityce ro-
dzinnej krajów Unii Europejskiej, RPO, Warszawa 2009, s. 15. 

14 Tamże, s. 17-18. 
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iż mimo uczestnictwa kobiet w rynku pracy, pomoc dla nic w godze-
niu pracy z obowiązkami rodzinnymi - poza Francją - jest dosyć 
ograniczona; 

- model socjaldemokratyczny - w tym systemie role zasadni-
czą odgrywa państwo. Uniwersalne i bogate świadczenia społeczne 
są łączone z polityką aktywizacji i ukierunkowane na przeniesienie 
jak najwięcej ludzi (zarówno mężczyzn jak i kobiet) do sfery zatrud-
nienia. „Towarzyszy temu wysoki poziom rozwoju usług dla dzieci i 
rodziny, osób niepełnosprawnych i starszych. Usługi te zmniejszają 
wyłączną odpowiedzialność rodziny za sprawowanie opieki i stwa-
rzają obojgu rodziców możliwość godzenia pracy z życiem rodzin-
nym. Oczywiście system ten jest bardzo kosztowny i uzależniony od 
utrzymywania wysokiej stopy podatkowej oraz wysokiego poziomu 
zatrudnienia”15.  

W roku 2007 na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i Przedsta-
wicieli Rządów Krajów Członkowskich poświęconemu politykom przy-
jaznym rodzinie w Europie zostało ustanowione Porozumienie dla Ro-
dzin (Alliance for Families). Miało ono stanowić paletę wymiany po-
glądów i wiedzy na temat polityk rodzinnych, a także współpracy i wy-
korzystania dobrych i skutecznych wzorców między krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Posiedzenie miało na w celu znalezienie od-
powiedzi na współczesne wyzwania wynikające ze zmian demograficz-
nych, na niską dzietność a także na wzrost udziału kobiet na rynku pra-
cy. Zobowiązano kraje członkowskie do sformułowania polityk na 
rzecz wzmocnienia rodziny w ramach narodowych polityk. Potrzeby 
w tym zakresie wynikają w szczególności z realnych procesów de-
mograficznych, społecznych i ekonomicznych, (które nawiązują do 
wcześniej opisanych wyzwań)16. Podkreślono, iż lepsze wspieranie i 
wzmocnienie rodzin, a zwłaszcza ochrona dzieci, będą miały pozy-
tywny wpływ na ogólny rozwój Europy. Postanowiono o wyrówny-
waniu szans w kształceniu dzieci i młodzieży, szkoleń pozwalają-
cych wejść w życie zawodowe, zgodne z potrzebami rynku pracy. 

                                                 
15 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie 

wieków, Studia i Monografie IPiSS, Warszawa 2004 r., s. 33. 
16 Tenże, Ogólne kierunki zmian w polityce rodzinnej krajów Unii Euro-

pejskiej, RPO, Warszawa 2009, s. 21. 



107 
 

Wzmocnienie rozwiązań na rzecz równoważenia wszystkich sfer 
życia w ramach polityki rodzinnej powinno być realizowane poprzez 
takie działania jak: 

- rozwój społecznej infrastruktury na rzecz rodzin; 
- lepszą rekompensatę kosztów wychowania dzieci; 
- lepsze warunki zarządzania organizacją pracy i czasu pracy. 
Aby realizować te założenia, wezwano kraje członkowskie 

Unii Europejskiej do następujących działań: 
- wymiany opinii i doświadczeń oferowanych przez Alliance, 

szczególnie, uczynienia możliwym udziału w pracy High Level Gro-
up of Demography; 

- nawiązanie stałej współpracy z partnerami społecznymi, 
zwłaszcza NGO na rzecz przygotowywania lokalnych, regionalnych i 
narodowych forów ds. demografii i polityki rodzinnej. Fora takie po-
winny być wykorzystane do tworzenia trwałych i aktywnych porozu-
mień przyjaznych rodzinie i wykorzystania wszystkich zasobów dla 
poprawy jakości życia rodziny; 

- wykorzystania możliwości oferowanych przez Europejskie 
Fundusze Strukturalne lub inne europejskie instrumenty finansowe dla 
wsparcia lokalnych przedsięwzięć, podejmowanych w ramach regional-
nych forów i partnerstw szukających promocji zatrudnienia poprzez 
lepsze godzenie pracy, rodziny i życia prywatnego, większy dostęp do 
opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi i do dostosowania or-
ganizacji pracy do potrzeb rodzin;  

- podjęcie odpowiednich rozwiązań na rzecz promocji równego 
podziału odpowiedzialności między kobietami i mężczyznami17. 

Instutut for Family Policies sformułował cele działań zarówno 
dla krajów członkowskich jak i Unii Europejskiej, jako Wspólnoty. Za 
główny cel uznano pobudzanie rozwoju rządowych polityk rodzinnych 
w Europie i wprowadzanie efektywnych, szeroko zakrojonych i uniwer-
salnych polityk rodzinnych. Dla osiągnięcia tego celu potrzebne jest 
zjednoczenie Wspólnoty wokół: 

- uznania rodziny za priorytet polityki społecznej państwa;  

                                                 
17 Por. S. Golinowska, Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospo-

darki i państwa, „Polityka Społeczna”, Nr 8/2007, s. 12-15. 
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- uznania spraw rodzinnych za integralne części we wszyst-
kich wymiarach działań w ramach UE;  

- uznania i promocji praw rodziny w różnych obszarach, a 
szczególnie zwrócenie uwagi na priorytet, jakim powinno być za-
pewnienie opieki i edukacji dzieciom;  

- zbliżania się narodowych polityk rodzinnych w celu niwelo-
wania różnic między krajami;  

- wspierania równości szans dla wszystkich rodzin w Europie 
w celu eliminacji dyskryminacji ze względu na liczbę dzieci, pozio-
mu dochodu itp18. 

 
Kryzys rodziny w Unii Europejskiej 
Europa z roku na rok staje się kontynentem ludzi starszych. Po-

twierdzają to liczne badania, dane statystyczne i coroczne raporty po-
szczególnych państw Unii Europejskiej jak i samych instytucji europej-
skich. Nie chodzi tylko o spadek urodzeń w Unii ale przede wszystkim 
o wzrastającą w zastraszającym tempie liczbę dokonywanych aborcji, 
liczbę zawieranych małżeństw, a liczba emerytów w Europie przewyż-
szyła już liczbę młodych ludzi poniżej 14 roku życia. Nad powstałym 
raportem „Ewolucja rodziny w Europie” pochyliło się wiele gremiów 
naukowych z różnych dyscyplin Europejskich Sieci Instytutów Polityki 
Rodzinnej, tacy jak demografowie, psycholodzy, socjologowie czy na-
ukowcy zajmujący się studiami nad rodziną. Z raportu wynika, że 
wskaźniki przyrostu naturalnego, liczby ludności, zawieranych mał-
żeństw itp. w ciągu ostatnich dwudziestu siedmiu lat uległy pogor-
szeniu. Liczba mieszkańców Europy powyżej 65. roku życia przewyż-
szyła liczbę Europejczyków poniżej 14. roku życia o 6 milionów. Po-
nadto, co roku rodzi się o ponad milion dzieci mniej niż w 1980 r. 
Obecnie w krajach Unii Europejskiej dokonuje się ponad 1,2 mln. abor-
cji rocznie. Jest ona także główna przyczyna śmiertelności w Europie. 
Prawie 18, 5 ciąż w Unii Europejskiej kończy się zabiciem dziecka nie-
narodzonego. I tak we Francji w wyniku aborcji ginie 206 311 dzieci 
poczętych, w Wielkiej Brytanii - 194 353, we Włoszech - 129 272, w 
Niemczech - 119 710 a w Hiszpanii – 101 592 dzieci. Stanowi to 77 
proc. wszystkich aborcji w UE. W Hiszpanii liczba zabójstw „nienaro-

                                                 
18 . B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne kierunki zmian…, op. cit., s. 26. 
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dzonych” wzrosła w latach 1996-2006 o 99 proc. Są to dane sprzed 
dziesięciu lat. Obecnie szacuje się, że liczba ta wzrosła od 10 do 15%19. 
„Drastycznie spadł natomiast odsetek zawieranych małżeństw w 
Europie. W 2006 r. było ich o ponad 730 tys. mniej niż w 1980 r. To 
spadek o 23,9 proc. Również w ciągu ostatnich pięciu lat przesunął 
się wiek zawieranych małżeństw. Średnio, kobiety wychodzą za mąż 
w wieku 29 lat, z kolei mężczyźni - w wieku 31 lat”20. Obecna sytu-
acja nie uległa poprawie, wręcz się pogorszyła, a niekorzystny odse-
tek odnotowuje się na poziomie od 5-12% wyższym. Zwiększył się 
także odsetek rozwodów. W krajach takich jak Wielka Brytanie, 
Francja, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania - ponad dwie trzecie mał-
żeństw się rozwodzi. To ok. 15 milionów małżeństw, których roz-
kład dotyka ponad 20 milionów dzieci.  

W Polsce rozpada się co trzecie zawierane małżeństwo. Co 
prawda w UE odnotowano w latach 2000-2007 wzrost liczby ludno-
ści o ponad 14 milionów, ale aż 12 milionów, czyli 84 % stanowią 
imigranci. W roku 2006 liczba imigrantów w krajach należących do 
UE wynosiła 27 milionów, co stanowiło 5.5 proc. europejskiej popu-
lacji. Dzisiaj odsetek ten stanowi w niektórych krajach (Francja, 
Niemcy, Belgia, Włochy) ponad 10% mieszkańców, chociaż na sku-
tek niekontrolowanego napływu migrantów, tak naprawdę liczba ta 
jest nieznana, ale na pewno wyższa od oficjalnych danych. Wzrost 
demograficzny zaznacza się głównie wśród populacji wyznawców 
Islamu, co stanowi odrębny problem egzystencjalny, polityczny, 
kulturowy a zwłaszcza tożsamości narodów „starej” Europy. Autorzy 
raportu zauważają że UE nie posiada żadnej instytucji, która prowa-
dziłaby politykę prorodzinną. Mówi się także o tym, że istnieje ścisły 
związek pomiędzy liczbą dzieci a uprawnieniami przyznawanymi 
rodzinom. W tych państwach, w których polityka sprzyja rodzinom 
rodzi się więcej dzieci21. 

                                                 
19 Por. Catholic News Agency, Szokujacy raport na temat kryzysu mał-

żeństwa i rodziny w Europie, http://www.piotrskarga.pl/szokujacy-raport-
na-temat-kryzysu-malzenstwa-i-rodziny-w-europie,1740,i.html(dostep: 
29.12.2016) 

20 Tamże. 
21 Tamże. 



110 
 

Kryzys rodziny w Unii Europejskiej przyjmuje niepokojące 
rozmiary - stwierdził w Gnieźnie kardynał Ennio Antonelli. Prze-
mawiając na forum kończącego się VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny zaznaczył, że coraz 
bardziej rozszerza się mentalność libertyńska, relatywistyczna, hedo-
nistyczna i utylitarystyczna. Zjazd obradował pod hasłem „Rodzina 
nadzieją Europy”22. Kardynał powiedział, iż przyczyny kryzysu są wie-
loaspektowe. Między innymi mówił: „duża liczba młodzieży wzrasta 
uboga w ideały, pusta duchowo, zainteresowana jedynie kibicowaniem 
sportowym, hitami muzycznymi, firmową odzieżą, reklamowanymi 
podróżami, emocjami seksualnymi”23. Wspomniał też o innych faktach 
wskazujących na kryzys rodziny we współczesnej Europie: ponad mi-
lionie rozwodów rocznie (co stanowi połowę zawartych ślubów), nie-
pełnych rodzinach, powtórnych małżeństwach, związkach partnerskich i 
spędzaniu życia jako single. Wraz z kryzysem rodziny postępuje pro-
ces dechrystianizacji Europy i wzrost obecności islamu. Zgodnie z 
przewidywaniami, w 2050 roku 30 proc. populacji europejskiej bę-
dzie muzułmanami. „Niektóre elity europejskie, bardzo wrogo na-
stawione w stosunku do chrześcijaństwa i jego historii, są właśnie 
bardzo życzliwe dla islamu, zawyżając jego zalety kulturowe i nie 
zauważając jego ograniczeń w zakresie demokracji i praw człowie-
ka” - ocenił kard. Antonelli24. 

Europa odrzuciła Dekalog, jako fundament wartości, na któ-
rych wyrosła. Rodzina jako pierwsza padła ofiarą wewnętrznej i 
zewnętrznej agresji zlaicyzowanego świata i antyludzkich ideologii, 
m. in. gender. A to właśnie „przez rodzinę toczą się dzieje człowieka 
i dzieje zbawienia ludzkości. Wszystko, co cenimy w europejskiej 
kulturze zostało zbudowane dzięki rodzinie. Rodzina rodzi przy-
szłych obywateli i pracowników, przyczynia się w znacznym stopniu 
do przekazywania dziedzictwa kulturowego, a także buduje cnoty 

                                                 
22 Kard. Antonelli, Niepokojące rozmiary kryzysu rodzin w europie, 

http://www.radiownet.pl/publikacje/8474(dostep: 02.01.1017r.). 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
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społeczne: szacunek, odpowiedzialność, zaufanie, solidarność, pra-
cowitość i współpracę”25. 

Narastają niepokojące trendy zlikwidowania tradycyjnego po-
jęcia rodziny w działaniach niektórych gremiów Unii Europejskiej. 
Niepokojące są zapowiedzi urzędników unijnych, między innymi 
Fransa Timmermansa. Jako gość dorocznej gali Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek ILGA zadeklarował on, że Komi-
sja Europejska podejmie działania, aby wszystkie kraje bez zastrze-
żeń zaakceptowały związki osób jednej płci jak o tożsame z małżeń-
stwem. To nie była jakaś wypowiedź szeregowego urzędnika. Wy-
powiedział się pierwszy zastępca komisarza UE i potwierdził tę wy-
powiedź również później, po pytaniach posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego26.  

Międzynarodowa organizacja ILGA Europe27 zaskarżyła ini-
cjatywę „Tata, Mama i Dzieci”, broniącą podstawowych definicji i 
praw rodziny, która miała na celu powstrzymać uniwersalną defini-
cję małżeństwa i rodziny. Wprawdzie artykuł 9 Karty praw podsta-
wowych Unii Europejskiej nadaje krajom członkowskim autonomię 
w zakresie definiowania prawa dotyczącego małżeństw i rodziny, ale 
w praktyce parlament europejski zaczął przyjmować coraz więcej 
aktów prawnych, które ingerują w tę sferę. Spowodowało to powsta-
nie coraz większych różnic w prawodawstwie krajów członkowskich 
dotyczącym małżeństw i rodziny. Natomiast Parlament Europejski 
przyjął inicjatywę w postaci rezolucji, która naciska na kraje Unii 
Europejskiej (jest ich dziewięć w tym Polska), by w swym prawo-
dawstwie zatwierdzić udzielanie ślubów osobom tej samej płci28. 

                                                 
25 Abp. Gądecki, Małżeństwa i rodziny w Europie przeżywają potrójny 

kryzys 
http://wyborcza.pl/1,91446,17180796,Abp_Gadecki__Malzenstwa_i_rodzin
y_w_Europie_przezywaja.html#ixzz4Ubcy5nqv(dostep: 02.01.2017 r.). 

26 Zob. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Lider prorodzinnej ini-
cjatywy chce powstrzymać homolobby. Salve TV. http://www.pch24.pl/lider-
inicjatywy-mama--tata-i-dzieci--chcemy-zmiany-priorytetow-
ue,48109,i.html?nom=1#ixzz4UcPwVJqc(dostep: 02.01.2017 r.). 

27 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 
28 Po za Polską są to takie kraje jak: Bułgaria, Cypr, Grecja, Włochy, Li-

twa, Łotwa, Rumunia i Słowacja. 
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Parlament Europejski w tym samym dokumencie wprowadzanie kar, 
postulowanych przez środowiska LGBT za dyskryminację i wzywa 
do uznania możliwości zmiany płci przez obywatela. 

Oto, jak na dłoni widać przewrotność i podstępne działania an-
tyrodzinne we współczesnej Unii Europejskiej. W aspekcie deklara-
tywnym organizacja ta jawi się jako wielki przyjaciel i obrońca ro-
dziny i jej podstawowych praw, z drugiej zaś praktycznej strony 
wprowadza się przepisy nie tylko dyskryminujące tradycyjny model 
rodziny ale zagrażające jej bytowi. 

 
Streszczenie 
Rodzina jest podstawą całości życia społecznego we współ-

czesnym cywilizowanym świecie. Poza tym oprócz zadań wycho-
wawczych spełnia również funkcję edukacyjną. Właściwie funkcjo-
nująca rodzina, jak żadna inna grupa społeczna, jest w stanie zaspo-
koić potrzeby swoich dzieci, ale także odzwierciedla w swej struktu-
rze ewolucje społeczne, jego wzrost lub regres, dobrą lub złą kondy-
cję nie tylko w sferze ekonomicznej ale i moralnej. 

Rodzina nazwana została „Domowym kościołem”, co wskazu-
je na ogromną rolę we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Rodzina 
jako istotna komórka społeczna, pełni w nim bardzo wiele znaczą-
cych funkcji. Funkcje te, mimo iż bezpośrednio odnoszą się do 
kształtu i zadań jej członków, to mają one kolosalne znaczenie w 
formie obecnych społeczeństw.  

Instytucja rodziny w dzisiejszej Europie przezywa poważny 
kryzys, zwłaszcza w krajach tzw. Zachodu. Problemy te w głównej 
mierze są spowodowane radykalnym feminizmem, który podobnie 
jak wszystkie ideologie totalitarne, musiał określić sobie wroga dla 
swej walki. Jest nim tradycyjny model rodziny a w niej funkcje mę-
ża-ojca, żony-matki i dzieci.  

Najważniejsze jest to, aby ludzie dobrze znali zasady katolic-
kiej moralności odnośnie do homoseksualizmu oraz naukę Kościoła 
katolickiego dotyczącą rodziny. Dużo trudniej jest manipulować 
ludźmi, którzy są świadomi. Poza tym ważne jest to, aby demasko-
wać i pokazywać strategię lewicowych środków przekazu zmierzają-
cych do stworzenia atmosfery sympatii dla postulatów ruchów ho-
moseksualnych oraz atmosfery strachu wśród ich krytyków.  
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Słowa kluczowe: rodzina, Unia Europejska, polityka proro-
dzinna, zagrożenia 

 
Summary 
Family in europe today 
The family is the foundation of the whole of social life in the 

modern civilized world. Apart from educational tasks also fulfills an 
educational function. Properly functioning family, like any other 
social group, is able to meet the needs of their children, but also re-
flects in its structure the evolution of society, its growth or regres-
sion, good or bad condition not only in the economic but also moral. 

The institution of the family in Europe today is experiencing a 
serious crisis, particularly in the countries of the so-called. West. 
These problems are mainly caused by radical feminism, which, like 
all totalitarian ideologies, he had to identify an enemy for his fight. It 
is the traditional family model and it features the husband-father, 
wife, mother and children. The bottom line is that people are well 
aware of the principles of Catholic morality regarding homosexuality 
and the teaching of the Catholic Church on the family. Much more 
difficult to manipulate people who are aware of. 

Key words: family, European Unions, family Policy, threats 
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Leszek Mysiewicz 

 
Duszpasterska troska o rodzinę 

 
„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu 

względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym 
razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny 
jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłą-

czyć: Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można 
więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się fakt bycia człowiekiem. A jeśli 
w tym przyjściu na świat oraz w wychodzeniu w świat człowiekowi brakuje 

rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, 
który potem ciąży nad całym życiem…” 

Jan Paweł II „List do Rodzin”, n.23 
 
Wprowadzenie 
Dynamiczne przemiany społeczne i kulturowe, w sposób roz-

legły i głęboki oddziałują na sytuację rodzin w dzisiejszych czasach. 
Niemało rodzin przeżywa ten stan, dotrzymując wierności tym war-
tościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Kościół 
powszechny, mając świadomość tego, że małżeństwo i rodzina sta-
nowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją 
naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i 
rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i 
niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na 
przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując 
pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane 
bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, 
zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny1. 

Rodzina i małżeństwo stanowią najważniejszą wartość dla 
każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina. Wszyscy ludzie a w 
szczególności tworzone przez nich stowarzyszenia i wspólnoty, zo-
bowiązani są do bezwzględnego obowiązku dbania i promowania 
sakramentalnych związków małżeńskich oraz rodziny, a także 

                                                 
1 Sobór Wat. II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym Gaudium et spes, 52. 
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ochrony ich przed różnymi zagrożeniami. Ma to na celu pogłębianie 
prawdy o rodzinie i małżeństwie, nie tylko za pomocą poznania natu-
ralnego ale przede wszystkim w aspekcie Objawienia, a także urze-
czywistniania tej idei, nazywanej w kręgu chrześcijan „zamysłem 
Bożym” czy też „zbawczym planem Bożym”2.  

 
Definicja rodziny 
Problematyka związana z transformacją rodziny i jej dokład-

nym zdefiniowaniem jest cały czas przedmiotem zainteresowań ba-
daczy. Wielu z nich podejmuje te kwestie omawiając je z różnych 
punktów widzenia i perspektyw. Poniżej przedstawione są różnorod-
ne definicje, które ukazują, jak skomplikowanym i niejednorodnym 
jest pojęcie – rodzina. 

Z punktu widzenia socjologii, rodzinę stanowi podstawowa 
grupa społeczna, w której jej członkowie połączeni są małżeństwem, 
więzami pokrewieństwa czy też siecią wzajemnych stosunków spo-
łecznych i współzależności. W ujęciu naukowym rodzinę definiuję 
się w następujące sposoby. J. Rembowski w sposób niezwykle cie-
kawy porównuję rodzinę jako grupę społeczną, zamieszkującą pod 
jednym dachem. Wszystkie osoby, które należą do tej samej wspól-
noty oddziaływają na siebie i w ten sposób tworzą różnorakie układy 
społeczne nawiązywanych między sobą stosunków. Wyżej wymie-
niony psycholog dostrzegł, że układy, które się tworzą mogą być 
oparte na przyjaźni i wsparciu lub wrogości i niebezpieczeństwie3. 
M. Jarosz zwraca uwagę na inny, istotny element charakteryzujący 
rodzinę jako małą grupę społeczną – więzi, które łączą jej członków 
są bezpośrednie, bliskie, intymne oraz cechuje je ogromna doza 
emocji. Rodzina jako podstawowa instytucja, spełnia nie tylko po-
trzeby jej członków, między innymi: opiekuńcze, bytowe, emocjo-
nalne, ale również zaspokaja potrzeby społeczeństwa. Dzięki rodzi-
nie utrzymana jest ciągłość biologiczna i kulturowa4. 

Grupa społeczna jaką jest rodzina tworzy najwartościowsze 
środowisko, w którym są określone warunki do indywidualnego 

                                                 
2 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym  
3 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii. Warszawa 1978,WSiP, s. 58. 
4 M. Jarosz., Problemy dezorganizacji rodziny. Warszawa 1979, PWN, s. 96. 
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rozwoju jednostki. Głownie właśnie od niej zależy w jaki sposób 
młody człowiek zostanie przygotowany do funkcjonowania w społe-
czeństwie. Rodzina jest odpowiedzialna za prawidłowy i pełny pro-
ces socjalizacji dziecka5. 

W. Okoń podaje definicję bardzo uszczegółowioną. Według 
powyższego badacza rodzina to „mała grupa społeczna, składającą 
się z rodziców, ich dzieci i krewnych, rodziców łączy więź małżeń-
ska, rodziców z dziećmi - więź rodzicielska, stanowiąca podstawę 
wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca 
obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”6. M. Ziemska podkre-
śliła natomiast w swojej definicji fakt dotyczący dynamicznego tem-
pa zmian w układzie rodziny, który wiąże się z głównie z biegiem 
życia jej członków7. R. Wroczyński określa rodzinę jako środowisko 
naturalne. Fakt urodzenia determinuje przynależność do tej grupy 
społecznej. Wyżej wymieniony historyk wychowania i pedagog pod-
kreśla, że rodzina jest „instytucją równie dawną jak społeczne życie 
człowieka, która stanowiła zawsze główną komórkę życia społecz-
nego. Podstawową w sensie biologicznym, zapewniająca ciągłość 
generacji i społeczno - kulturowym, wdrażając młodą generację w 
podstawy życia społeczno - kulturowego”8. Natomiast problem zde-
finiowania rodziny podjął w sposób następujący Z. Tyszka. Dokonał 
on przeglądu z dziedziny socjologii rodziny i powołuję się na J. 
Sirjamkę, który mówi, iż rodzina stanowi formę instytucji ogólno-
ludzkiej, spotykaną we wcześniejszych epokach i kulturach. Jej 
ogólnie dostrzeganymi i uniwersalnymi zadaniami są: zaspokajanie 
popędu seksualnego, zaspokajanie elementarnych i materialnych 
potrzeb życiowych oraz rodzenie w wychowywanie dzieci”9.  

                                                 
5 E. Malewska, W. Najmann., Podstawy rodzicielskie a wyniki w nauce 

uczniów klas pierwszych. [w:] Rodzina: Przeszłość- Treaźniejszość - Przy-
szłość. Materiały z konferencji organizowanej w ramach CPBP. Bydgoszcz 
1988,s. 258-259. 

6 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 380. 
7 M. Ziemska, Rodzina a osobowość. Wiedza Powszechna, Warszawa 

1975, s.35. 
8 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1974, s. 256. 
9 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 54. 
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Funkcję rodziny są tematem wielu rozpraw naukowych. Każ-
dy badacz wskazuje na inne, istotne elementy związane z rozdziałem 
oraz przedstawieniem funkcji rodziny w różnorodnych koncepcjach. 
Według T. Peterson oraz F. Baley istnieją dwie: ekspresyjna i in-
strumentalne funkcję. Pierwsza dotyczy umiejętności zespalania 
członków rodziny, wzajemnej pomocy, otrzymywania wsparcia od 
członów rodziny, tworzenia życzliwej atmosfery. Funkcje instrumen-
talne wiążą się z zapewnieniem rodzenie odpowiednich środków do 
bytowania oraz ugruntowania prestiżu oraz pozycji społecznej10. 

J. Sołowiej skupia swój podział funkcji na elemencie wycho-
wania. Według niego podział dotyczy trzech aspektów. Pierwszy 
wiążę się z zapewnieniem utrzymania materialnego oraz treningu 
nawyków, które pozwalają jednostce utrzymać się przy życiu. Drugi 
pozwala na wprowadzenie i pierwotną socjalizację, dzięki takim 
działaniom, jednostka jest zdolna do zdobywania doświadczeń w 
nawiązywaniu pierwszych związków międzyosobniczych. Ostatni 
aspekt wiążę się z przekazywaniem wartości i dóbr kulturowych11.  

Wysoce uniwersalną klasyfikację funkcji rodziny przedstawia 
M. Ziemska, która rozpatruje je w aspekcie zadań spełnianych wobec 
społeczeństwa oraz zadań wykonywanych ze względu swoich człon-
ków12. Pierwszą funkcją wymienianą przez wyżej wymienioną ba-
daczkę jest funkcja prokreacyjna. Jest ona podstawą biologicznej 
reprodukcji społeczeństwa. Następna funkcja dotyczy produkcyjno-
ści. Jednak zmiana pozycji i roli kobiety w rodzinie spowodowała 
przemiany dotyczące powinności kobiet wobec tej funkcji. Różnice 
w wykształceniu oraz wynagrodzeniu za pracę czy usługę są coraz 
mniejsze w porównaniu kobiet do mężczyzn. Możliwości związane z 
zarobkowaniem kobiet wpływają na wiele postępujących po sobie 
zmian, na przykład: postęp konsumpcji, dysponowanie dostępnymi 

                                                 
10 F. Adamski., Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1982, 

PWN, s. 56. 
11 J. Sołowiej., Rodzina jako źródło zaburzeń w zachowaniu.[w:] Wy-

brane zagadnienia psychologii wychowawczej, cz. II red. T. Nowogrodzki. 
Gdańsk 1973, s.8. 

12 M. Ziemska., Rodzina a osobowość. Warszawa 1975, Wiedza Po-
wszechna, s.35. 
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dobrami materialnymi lub tryb i sposób spędzania wolnego czasu13. 
Następna funkcja dotyczy zaspokajania potrzeb bytowych członków 
rodziny. Funkcja usługowo opiekuńcza wiąże się również z troską i 
pomocą dla innych oraz doznawaniem opieki. Wyżej wymieniona 
autorka, podkreśliła w swoim opracowaniu, że część tej funkcji prze-
jęły instytucje opiekuńczo - edukacyjne takie jak: żłobki i przedszko-
la. Jednak takie placówki nie zastąpią prawidłowo funkcjonującej 
rodziny. Kolejna funkcja dotyczy pierwszej socjalizacji dziecka. 
Zadaniem rodziny jest przekazania dziecku zasad zachowania, które 
obowiązują w danym społeczeństwie oraz przygotowanie go do od-
powiedniego pełnienia ról. Poprzez powszechny dostęp do placówek 
oświatowych, coraz silniejszy wpływ massmediów oraz uprzemy-
słowienie, zakres wypełniania tej funkcji przez rodzinę uległ zmia-
nie. Mnogość informacji o wartościach oraz różne ich interpretacje 
mogą prowadzić do sytuacji, gdzie rodzice nie będą pewni czy wy-
brane przez nich wartości są odpowiednie i właściwe dla ich dzieci14. 

Następna funkcja związana jest z zaspokojeniem podstawo-
wych potrzeb emocjonalnych przez wszystkich członków rodziny, 
między innymi: miłości, przynależności, akceptacji, szacunku, moż-
liwości rozwoju czy bezpieczeństwa15.  

Przez wiele lat badacze przyjmowali koncepcję o rodzinie jako 
jednostce odpowiedzialnej za produkcję i konsumpcję dóbr. Dodat-
kową funkcją jest reprodukcja i socjalizacja dzieci, a poprzez to two-
rzenie nowych pokoleń16. Rodziny przekazują dobra materialne, 
dobra kulturowe oraz zapewniają ciągłość biologiczną, społeczną i 
kulturową17.  

Taka rola rodziny, jest charakterystyczna dla społeczeństwa 
tradycyjnego, jednak tak przedstawiana wspólnota ekonomiczna i 
życia, straciła znaczenie wobec modernizacji18. Przedstawiane w 
wielu dziełach naukowych koncepcje dotyczące tradycyjnego społe-

                                                 
13 Ibidem. s. 35. 
14 Ibidem. s. 235. 
15 Ibidem. s. 37. 
16 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, War-

szawa 2007 s. 9. 
17 Ibidem. 
18 K. Slany, Alternatywne formy..., op. cit. 
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czeństwa oraz tradycyjnej rodziny, wskazywały na istotne zmiany w 
początkowym okresie modernizacji społeczeństwa19. R. Inglehard, w 
przeciągu ostatnich dwustu lat wyróżnił dwa etapy zmian w funkcjo-
nowaniu rodzin. Pierwsza to przejście od tradycjonalizmy do moder-
nizmu oraz druga – przejście od modernizmu do postmodernizmu20. 
Etap pierwszego przekształcenia wyróżniał się dążeniem do skoku 
gospodarczego i bogacenia się. Podejmowanie ciężkiej pracy nakie-
rowane było na osiągnięcie celów. Etap drugi wyróżniają cechy zu-
pełnie odmienne. Spadek religijności w rodzinach i zaniechanie pie-
lęgnowania tradycyjnej kultury spowodowało laicyzacje krajów. 
Opiekuńcza rola państwa wobec jednostek oraz rodzin przyczyniała 
się do coraz większego poczucia bezpieczeństwa materialnego oraz 
socjalnego21.  

 
Duszpasterstwo w Archidiecezji Warmińskiej 
Archidiecezja Warmińska liczy 671 tysięcy mieszkańców, z 

czego 659 tysięcy to zadeklarowani katolicy. Jest podzielona na dwie-
ście sześćdziesiąt dwie parafie i trzydzieści trzy dekanaty. Na tym 
terenie funkcjonuje dwieście dwudziestu ośmiu proboszczów oraz 
dziewięćdziesięciu pięciu wikariuszy. Posługę katechetyczną prowadzi 
pięciuset trzydziestu dziewięć osób, w tym: stu czterdziestu czterech 
kapłanów, osiemnaście zakonnic i trzystu siedemdziesięciu siedmiu 
katechetów świeckich. Wyżej wymienione osoby oraz wiele innych 
jest związane z duszpasterstwem. Na terenie Archidiecezji Warmiń-
skiej prowadzone jest specjalistyczne duszpasterstwo, które obejmuje 
między innymi: społeczność akademicką, rodziny, formacje mundu-
rowe, na przykład: policję, służbę więzienną, straż pożarną czy straż 
miejską. Inne zawody, wobec których prowadzone są działania ewan-
gelizacyjne to: bankowcy, bibliotekarze, kolejarze, leśnicy, nauczycie-
li, prawników, rolników, pracowników służby zdrowia, pracowników 

                                                 
19 A. Grzymała-Kazławska, Dynamika sieci migranckich: Polacy w 

Brukseli, [w:] E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce..., op. 
cit., s. 283. 

20 M. Boyd, Family and Personal Networks in International Migration: 
Recent Developments and New Agendas, “International Migration Review” 
1989, 23(3), p. 638-670 . 

21 Ibidem. 
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wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowi-
ska, parlamentarzystów czy samorządowców. Duszpasterstwo dotyczy 
również osób chorych czy dotkniętych niepełnosprawnością, między 
innymi głuchoniemych czy niewidomych.  

Duszpasterstwo na terenie Archidiecezji Warmińskiej obejmu-
je również bierzmowanie dorosłych, Codzienną adorację Najświęt-
szego Sakramentu w Olsztynie, Centrum Ochotników Cierpienia, 
posługę egzorcysty oraz pomoc ofiarom przemocy seksualnej.  

 
Duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Warmińskiej 
Małżeństwo i rodzina stanowi jeden z podstawowych filarów 

ludzkości. Jest uznawana za najcenniejsze dobro ludzkości. W cza-
sach dzisiejszych znajduje się ona pod wpływem dogłębnych i szyb-
kich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin jest zagu-
bionych niepewnych wobec rzeczywistości, która je otacza. Z tego 
powodu na różnorodnych instytucjach, wspólnotach i organizacjach 
kościelnych leży ciągły i niezbywalny obowiązek dbałości i troski o 
powszechną promocję małżeństwa i rodziny22. Realizacja obowiązku 
starań o przyszłość i jakość małżeństwa zakłada między innymi: 
zgłębianie prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz proklamację tej 
prawdy. Według wiary Kościoła katolickiego służba rodzinie jest 
jednym z najistotniejszych zadań, posłannictwa i posługi23.  

Duszpasterska obecność Kościoła dla podtrzymania wartości 
rodzinnych jest powinnością nie tylko kapłaństwa służebnego. Doty-
czy ona Kościoła, jako całej wspólnoty Ciała Mistycznego24. Rodzi-
na jest przedmiotem, ale i sama w sobie podmiotem duszpasterstwa 
rodzin25. Małżonkowie chrześcijańscy są posłannikami Chrystusa 
Pana nazywani inaczej Jego specjalni mandatariusze na pole życia 
rodzinnego26. Uprawnienia małżonków i członków rodziny, związa-
ne ze specyfiką ich powołania, mają naturę autonomiczną. Poświad-
cza to Karta Praw Rodziny. Wobec tych praw i wynikających z nich 

                                                 
22 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 52. 
23 List do Rodzin Ojca św. Jana Pawła, II 2 i 1. 
24 Familiaris Consortio 65. 
25 Familiaris Consortio 72. 
26 Familiaris Consortio 71. 



122 
 

obowiązków społeczności wyższego rzędu, a więc Kościół i pań-
stwo, pełnią rolę pomocniczą27.  

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, które zostało przyjęte 
podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w 
Warszawie w dniu 1 maja 2003 roku, jest kontynuacją troski Kościo-
ła o małżeństwa i członków rodzin, podejmowanej od kilkudziesię-
ciu lat w Polsce. W ten sposób są wspierane działania właściwych 
diecezji, w których są realizowane podstawowe zadania duszpaster-
stwa rodzin. Dyrektorium opiera się na niżej wymienionych doku-
mentach: Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa 
o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpa-
sterstwie rodzin z 12 lutego 1969, Druga Instrukcja Episkopatu Pol-
ski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz 
wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa z 12 marca 
1975, Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia 
małżeństwa w kościele katolickim z 5 września 1986 (zatwierdzona 
przez Stolicę Apostolską 17 stycznia 1987), Instrukcja Episkopatu 
Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności 
kościelnej z 11 marca 1987, Instrukcji Papieskiej Rady do Spraw 
Rodziny: Przygotowanie do sakramentu Małżeństwa z 13.05.1996. 
Jest to owocem doświadczeń osób i środowisk zajmujących się 
duszpasterstwem rodzin28. 

Według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzinnego, działalność 
duszpasterska jest „dynamicznym wyrazem rzeczywistości Kościoła, 
zaangażowanego w swą zbawczą misję. Dlatego, źródłem i odpo-
wiedzialnym inicjatorem duszpasterstwa rodzin jest sam Kościół, 
działający poprzez swoje struktury i swych pracowników. Musi on 
być rozpatrywany w swoim podwójnym wymiarze: uniwersalnym i 
partykularnym”29. Wymiar partykularny wyraża się i aktualizuje we 
wspólnocie diecezjalnej, która może być podzielona na mniejsze 
wspólnoty, wśród których wyróżnia się parafia30. „Pierwszą osobą 
                                                 

27 Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzinnego, Dokument został przyjęty 
podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w War-
szawie w dniu 1 maja 2003 r., Warszawa 2003, s. 13. 

28 Ibidem.  
29 Ibidem. 
30 Familiaris Consortio 69 i 70. 



123 
 

odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w diecezji jest biskup. 
Jako ojciec i pasterz winien szczególnie troszczyć się o tę dziedzinę 
duszpasterstwa, bez wątpienia pierwszoplanową. Musi poświęcić jej 
swe zainteresowanie, troskę i czas, zapewnia jej ludzi i środki31. 

Jedna z form duszpasterstwa prowadzonego na terenie Archi-
diecezji Warmińskiej dotyczy rodzin. Referat duszpasterstwa rodzin 
kurii metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej znajduje się w Olsz-
tynie na ulicy Pieniężnego 22. Czynny jest we wtorki i środy od 9:00 
do 14:00. Archidiecezjalny Duszpasterz Rodzin to ks. mgr lic. Bar-
tłomiej Koziej. Pod patronatem duszpasterstwa Archidiecezji War-
mińskiej działają: Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archi-
diecezji Warmińskiej z siedziba w Ostródzie i Katolicka Poradnia 
Rodzinna przy par. Św. Antoniego w Braniewie.  

Duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Warmińskiej obejmu-
je: Przygotowanie do małżeństwa, Ośrodek Formacji Małżeńskiej, 
Spotkania małżeńskie oraz Poradnie rodzinną.  

Przygotowanie do małżeństwa określają ogólne zasady, któ-
rymi kierują się wszyscy księża z Archidiecezji Warmińskiej. 
Oprócz aspektów formalnych związanych z zawarciem małżeństwa 
takich jak: dostarczenie odpowiednich dokumentów kościelnych, a 
gdy ta ceremonia również będzie miała cywilne skutki małżeństwa, 
narzeczeni powinni również dostarczyć zaświadczenia z odpowied-
niego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do małżeństwa 
wynikających z prawa polskiego. Narzeczeni są również zobowiąza-
ni do wystosowania prośby o wygłoszenie zapowiedzi w swoich 
parafiach przez trzy niedzielę przed zawarciem związku małżeńskie-
go. Przygotowanie wszystkich dokumentów oraz wypełnienie wy-
mogów formalnych to nie jedyne obowiązki narzeczonych przed 
przyjęciem sakramentu małżeństwa. Przyszli małżonkowie powinni 
również odbyć rozmowę z duszpasterzem, podczas której zostanie 
sporządzony protokół na urzędowym formularzu. Celem takiej roz-
mowy jest sprawdzenie czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie 
zachodzą między nimi kanoniczne ograniczenia do małżeństwa i czy 
chcą zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Wyżej wymie-
niony sakrament wymaga również od narzeczonych duchowego 

                                                 
31 Familiaris Consortio 73. 
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przygotowania oraz przyjęcia go w stanie łaski. Narzeczeni powinni 
przystąpić do sakramentu pokuty dwa razy. Pierwszy zaraz po zgło-
szeniu do protokołu przedślubnego, a drugi raz tuż przed ślubem. 

Ważnym aspektem związanym z przygotowaniem przyszłych 
małżonków jest uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej, która 
obejmuje w Archidiecezji Warmińskiej dziesięć spotkań oraz do 
trzech spotkań w parafialnej poradni rodzinnej.  

Ośrodek Formacji Małżeńskiej w Archidiecezji Warmińskiej 
istnieje od 2009 roku. Można w nim uzyskać pomoc od psycholo-
gów, pedagogów, duszpasterzy, nauczycieli akademickich. Swoimi 
doświadczeniami dzielą się również małżonkowie, którzy uczestni-
czą w życiu Ośrodka Formacji Małżeńskiej. Głównym działaniem 
wyżej wymienionej formacji jest przygotowanie przyszłych małżon-
ków do życia w rodzinie. W ramach okresu przygotowawczego, 
podejmowane są najistotniejsze aspekty życia małżeńskiego. Zajęcia 
mają bardzo często formę warsztatów i w dużym stopniu są tworzone 
przez samych uczestników. Dzięki doświadczanej kadrze i doborze 
odpowiednich technik i metod, narzeczeni mają możliwość pełniej-
szego poznania swoich oczekiwań, cech charakteru czy hierarchii 
wartości moralnych. Kolejnym ważnym tematem, który jest podej-
mowany na rekolekcjach Ośrodka Formacji Małżeńskiej, jest komu-
nikacja. Podstawowym narzędziem używanym w trakcie spotkań jest 
dialog, który może odbywać się tylko w obrębie pary narzeczeńskiej. 
Istotnym aspektem przygotowania do małżeństwa jest umiejętność 
rozwiązywania sporów i niezgód, które w naturalny sposób pojawia-
ją się w trakcie trwania każdego małżeństwa. Podstawową kwestią 
dla jedności i trwałości małżeństwa jest współpraca i jedność z Pa-
nem Bogiem. Dlatego przygotowanie do małżeństwa jest połączone 
z rekolekcjami.  

Kolejna metoda stosowana w obrębie duszpasterstwa rodzin w 
Archidiecezji Warmińskiej to Spotkania Małżeńskie. Jest to ruch 
rekolekcyjny mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej. Spo-
tkania odbywają się w ustalonych terminach i najczęściej obejmują 
dwudniowe spotkania. W trakcie wyżej wymienionych spotkań mał-
żonkowie mogą pogłębić, odnowić albo nawet odbudować małżeń-
ską więź. Pary, które przeżywają kryzys małżeński, pragną przezwy-
ciężyć trudności w codziennym życiu i cieszyć się miłosierdziem na 
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co dzień, mogą doświadczyć wsparcia i dialogu. Wyżej wymienione 
spotkania mogą mieć różne typy: podstawowe dla małżeństw, za-
awansowane dla małżeństw, rekolekcje dla powtórnych związków po 
rozwodzie, rekolekcje dla rozwiedzionych, rekolekcje dla narzeczo-
nych oraz wieczory dla zakochanych.  

Następna formą duszpasterstwa w Archidiecezji Warmińskiej 
to działalność katolickiej specjalistycznej poradni rodzinnej - Funda-
cji „Otwarte dłonie”. Na pomoc i poradę można liczyć od specjali-
stów takich jak: psychologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalnych, 
logopedów, doradców rodzinnych, nauczycieli terapeutów, prawni-
ków, mediatorów, terapeutów zajęciowych, położnych oraz duszpa-
sterzy. Pomocą mogą być objęte małżeństwa, rodziny, narzeczeni, 
kobiety w ciąży, matki karmiące oraz kobiety potrzebujące porady 
dotyczące opieki nad noworodkiem i niemowlakiem czy osoby nie-
pełnosprawne. Poradnictwo obejmuje również konsultacje psycholo-
gicznej i psychoterapię, mediacje rodzinne, konsultacje i porady 
prawne, wsparcie dla samotnych matek, profilaktykę uzależnień, 
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  

 
Podsumowanie 
Duszpasterstwo rodzin, które prowadzone na terenie Archidie-

cezji Warmińskiej ma na celu przede wszystkim wspieranie i wspo-
maganie rodzin. Jednak to „rodzina chrześcijańska jest pierwszą 
wspólnotą powołaną do głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która 
jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wy-
chowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijań-
skiej”32. Rodzina w strukturze duszpasterstwa rodzin jest pierwszym 
i podstawowym elementem oddziaływania apostolskiego. Jakość 
tego apostolstwa jest ważnym wskaźnikiem skuteczności troski 
duszpasterskiej o tą najmniejszą grupę społeczną. Powinnością Ko-
ścioła jest pomoc rodzinom w odkrywaniu ich powołania apostol-
skiego i wspieranie w organizowaniu się rodzin w czasach burzli-
wych przemian i niepewności obowiązujących wartości. 

 

                                                 
32 Familiaris Consortio s.2. 
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Streszczenie  
Intensywne przemiany, które zachodzą w społeczeństwie w 

sposób rozległy i głęboki oddziałują na sytuację rodzin w dzisiej-
szych czasach. Artykuł ten dotyczy duszpasterstwa rodzin na terenie 
Archidiecezji Warmińskiej. W pierwszej części została szczegółowo 
przedstawiona definicja rodziny według różnych badaczy tego tema-
tu, między innymi: Wincentego Okonia czy Marii Ziemskiej. Opisa-
ne zostały również różnego typu kwalifikacje funkcji rodziny w spo-
łeczeństwie. W dalszej części artykułu, została opisana Archidiecezja 
Warmińska oraz jej posługa duszpasterska. Zostały wyszczególnione 
obszary działania duszpasterskiego związanego z rodziną, między 
innymi: przygotowanie do małżeństwa, Ośrodek Formacji Małżeń-
skiej, spotkania małżeńskie czy Poradnia rodzinna. Wspomaganie 
oraz wspieranie rodzin przez Kościół jest ważnym aspektem i po-
zwala na odbudowanie dialogu i więzi między małżonkami i człon-
kami rodziny. 

 
Summary 
Intensive transformations that take place in society in a vast 

and profound impact on the situation of families today. This Article 
applies to the pastoral care of families in the Archdiocese of Warmia. 
The first part was presented in detail the definition of the family 
according to various researchers of this topic, among others: Vincent 
bass and Maria the Earth. Described are also described various 
qualifications functions of the family in society. Later in this article, 
is described Roman Catholic Archdiocese of Warmia and its pastoral 
ministry. Listed areas of pastoral activity associated with the family, 
among other things: preparing for marriage, Center for Marital 
Formation, meetings marital or family clinic. Assisting and 
supporting the families of the Church is important and allows you to 
rebuild dialogue and relationships between spouses and family 
members. 
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Sylwia Solarska 
 
Wpływ emigracji zarobkowej na kondycję społeczno-materialną 

polskich rodzin 
 
Wstęp 
Współczesny świat znajduje się w erze migracji. W warunkach 

postępującej globalizacji liczba ludzi migrujących stale rośnie. 
Wzrasta również liczba migrujących Polaków. Ruch ten ma obecnie 
zdecydowanie podłoże ekonomiczne o legalnym charakterze.  

W opiniach wielu badaczy świat staje się wielką globalną wio-
ską, gdzie granice zacierają się a realne państwowe bariery przestają 
istnieć. Ujęcie tego zjawiska w kontekście makroekonomicznym i 
makrospołecznym polega na ukazywaniu związków między migra-
cjami ludności a wzrostem gospodarczym, bezrobociem, popytem 
globalnym itp. Przyczyny migracji analizowane są na poziomie kra-
ju, np. z perspektywy poziomu rozwoju gospodarczego kraju wysyła-
jącego i przyjmującego czy różnego poziomu rozwoju procesów 
demokratyzacji życia politycznego w państwach wysyłających i 
przyjmujących1. 

Procesy migracyjne w dobie globalnej gospodarki, opartej na 
wiedzy mają istotne znaczenie dla rozwoju świata, i w sposób istotny 
będą determinantą rozwoju społeczno- gospodarczego w przyszłości. 
Migracja będzie miała wpływ na szereg działań realizowanych w 
obszarze ekonomicznym, demograficznym, społecznym, politycz-
nym i kulturowym2.  

                                                 
1 P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Migracje specjalistów wysokiej klasy w 

kontekście integracji Polski z Unią Europejską” – podstawowe wnioski z 
ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europej-
skiej Seminarium UKIE, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, War-
szawa 2006, s. 1-9. 

2 S. Lisiecki., Ludzie w ruchu. Kontynuacje i kierunki badań nad naj-
nowszą falą emigracji z Polski [w:] Nowoczesność i ponowoczesność. Spo-
łeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partyc-
ki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007. 
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Celem podjętych badań jest pokazanie migracji na poziomie 
mikro z perspektywy rodziny jej kondycji społeczno-materialnej. 
Głównym przedmiotem analiz na tym poziomie są zatem motywa-
cje migracyjne i ocena życia w pojedynkę. Badania własne zrealizo-
wano za pomocą kwestionariusza ankiety rozprowadzonego wśród 
członków grupy internetowej funkcjonującej na platformie Facebook. 

Do badań wytypowano osoby pochodzące z Rzeszowa, deklaru-
jące życie na odległość z członkiem swojej najbliższej rodziny. W ten 
sposób analizom poddano opinie wyrażone przez 125 osób (50 kobiet, 
75 mężczyzn). Są to w większości ludzie po studiach, dobrze wy-
kształceni, przedsiębiorczy o wysoko rozwiniętej świadomości. To 
pokolenia wyżu demograficznego w przedziale pomiędzy 30-40 lat. 
Często są to osoby sfrustrowane i rozczarowane brakiem odpowied-
nich perspektyw zawodowych w Polsce. Wyjeżdżają z nadzieją na 
znalezienie bardziej ambitnej i lepiej płatnej pracy. Cechuje ich 
przede wszystkim duża chęć rozwoju zawodowego.  

 
1. Problematyka migracji w odniesieniu do prawidłowego 

funkcjonowania rodziny  
Złożoność procesów migracji pozostaje niezwykle skompliko-

wana, do tego stopnia, że dotąd nie wypracowano wzorcowych teorii 
tego zjawiska. W efekcie większość badań nad migracjami koncentruje 
się na wybranych wycinkach rzeczywistości, dzięki czemu łatwiej jest 
dokonać uogólnień i zidentyfikować prawidłowości nimi rządzące3.  

Źródeł migracji zarobkowej w Polsce dopatrywać należy się 
przede wszystkim w błędach popełnionych w polityce gospodarczej 
państwa, co wiązało się głównie z brakiem dogodnych perspektyw 
na legalne osiąganie potencjalnie oczekiwanych dochodów, pozwala-
jących wprost na zapewnienie bieżących potrzeb rodziny4.  

 

                                                 
3 W. Janicki, Przegląd teorii migracji ludności, Annales Universita-

tis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia Vol. LXII/14 
SECTIO B 2007, s. 285-306. 

4 W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświad-
czenia wspólnoty rodzinnej, Transhumana. Białystok 2010, s. 15-20. 
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Tabela 1. Przedmiot migracji w ujęciu różnych dyscyplin na-
ukowych  
Ekonomia Proces podejmowania indywidualnej decyzji, która 

wynika z wyobrażeń o takim alternatywnym miejscu 
pracy, w którym możliwe jest osiągnięcie wyższego 
standardu życia. Takie oczekiwania wiążą się z posia-
danymi informacjami na temat: - różnic w dochodach 
- stopnia bezrobocia - różnic w cenach - stopnia 

Psychologia Struktura motywacyjna w procesie decy-
zyjnym migrantów „Stres" jako przyczyna 
migracyjna . Zachowania irracjonalne 

Historia Rozwój terenów kraju przyjmującego i 
wysyłającego Periodyzacja migracji 

Etnologia Migracja jako rezultat: - rozwoju kulturowego 
społeczeństwa - kontaktu kulturowego między 
różnymi społecznymi i kulturowymi systemami Socjologia Migracja jako możliwość zmiany społecznej pozycji 
i roli - różnice według grup osobowych  
Migracja jako strategia rodziny  
Migracja wynikająca z powodu strukturalnych napięć 

Demografia Migracja w odniesieniu do różnego rozwoju struk-
tury ludnościowej; analiza strumieni migracyjnych 
według: - struktury demograficznej (wiek, płeć) - 

Geografia Migracja jako przestrzenna sieć powią-
zań  
Geograficzny dystans jako główny de-Politologia Migracja jako następstwo politycznych rozbież-
ności  
Różnice w systemach politycznych między kra-

Polityka 
społeczna 

Sposób na uzyska-
nie pracy 
Droga poprawy Źródło: W. Janicki, Przegląd teorii migracji ludności, Annales 

Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia Vol. 
LXII/14 SECTIO B 2007, s. 285-306. 

 

W obiektywnym wymiarze rodzina stanowi złożoną strukturę 
wzajemnie od siebie zależnych członków, dzielących wspólną histo-
rię, żyjących razem w ramach swego rodzaju emocjonalnej więzi, 
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tkwiących we wzajemnych interakcjach ulegających dynamicznym 
zmianom w zależności od środowiska zewnętrznego5.  

Każdą rodzinę można by opisywać z punktu widzenia zróżni-
cowanych wymiarów jej funkcjonowania: problemów ją dotykają-
cych, wzajemnej komunikacji podejmowanych ról, czy też sprawno-
ści realizowanych zadań w ujęciu biopsychicznym, społecznym, 
socjo-psychologicznym czy ekonomicznym.  

W tym sensie należy zgodzić się z wieloma badaczami tej 
problematyki, że rodziny emigrantów, decydując o wyjeździe jedne-
go swojego członka (małżonka) mimo formalnie istniejącej „normal-
nej” więzi tworzą w opisanych zakresach rodzinę niepełną. Przeja-
wia się to poprzez nietypowy układ rodzinnych, małżeńskich powia-
zań, burzliwy, zmienny system rodzinnej atmosfery powiązany z 
przejmowaniem ról. Tym samym migrujący rodzic pomimo wielu 
potencjalnych zysków również wiele traci, głównie w zakresie bez-
pośredniej relacji z dziećmi czy małżonkiem, co jak pokazują bada-
nia staje się pierwszym czynnikiem rozbudowanego systemu dys-
funkcjonalności rodzin6.  

Problemem podstawowym pozostaje w sytuacji migracji towa-
rzysząca partnerom tęsknota, będąca elementem głodu emocjonalne-
go. Pojawia się tym samym poczucie osamotnienia emocjonalnego 
lub społecznego. 

 
Rys. 1. Migracje rodzin- konsekwencje 

                                                 
5 E. Czykwin, Odmienne konsekwencje emigracji matek i ojców dla ro-

dzin pozostających w kraju. Prezentacja wstępnych wyników badań. [w:] J. 
Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Procesy migracji w społeczeństwie otwar-
tym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 
2009: 324–336. 

6 D. Gizicka, J, Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki mi-
gracyjnej, KUL, Lublin 2010. 
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Źródło: D. Becker Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, 

Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych I Społecznych Kwartalnik 
I/2012, s. 9-15. 

 

Podobna sytuacja dotyczy również osoby migranta, który musi 
przystosować się do nowego otoczenia, kultury i języka. Ten niety-
powy układ rodzinnych powiązań, zaburzone procesy komunikacji 
stanowią również skomplikowane podłoże dla rozwoju dzieci, kre-
owania ich osobowości, budowania właściwych relacji społecznych7.  

 
2. Wpływ migracji na funkcjonowanie rodziny – analiza 

badań własnych 
Przeprowadzone badania sondażowe dają podstawę do twier-

dzenia, że doświadczenia z zagraniczną migracją zarobkową stano-
wią istotną część biografii dla znaczącej liczby mieszkańców Rze-

                                                 
7 T. Rostowska, Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec 

współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa 2009, s.56-69. 
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szowa, co nie dziwi przy obserwacji ruchów migracyjnych jednego z 
rodziców w skali województwa na planie kraju. 

 

Rys. 2. Intensywność zagranicznych wyjazdów zarobko-
wych rodziców na tle kraju 

 
Źródło: UCZ. 
 

Wśród badanej zbiorowości największą grupę tworzyły osoby 
wyjeżdzające do Anglii, Irlandii, Niemiec, Holandii, Norwegii, 
Włoch i innych państw – wykres 1.  

 

Wykres 1. Kierunek wyjazdów migracyjnych badanej zbiorowości [%] 
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W zależności od kierunku wyjazdu oraz specyfiki pracy za 
granicą zróżnicowana pozostaje również częstotliwość powrotów do 
kraju. Średni wskaźnik wyliczony dla całej grupy pokazuje na obec-
ność w kraju co 2 miesiące, przy czym wiele osób wyjeżdża na wy-
mianę, sezonowo lub przy okazji wakacji z dziećmi. Wśród kobiet 
dominuje system 2 miesiące w kraju/ 2 miesiące poza krajem, co 
dotyczy głównie migracji do Włoch. Podróże są realizowane za-
miennie, przy czym ich częstotliwość i czas warunkowany jest wie-
kiem dzieci, edukacją i planami rodziny na przyszłość.  

 
Wykres 2. Motywacje wyjazdów migracyjnych [%] 
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Źródło: Badania własne 
 

Do najważniejszych czynników zmuszających badanych do 
wyjazdu należy zaliczyć chęć realizacji marzeń, planów życiowych 
jak chociażby posiadanie własnego mieszkania, domu czy spłata 
istniejącego zadłużenia – 30%. Brak dobrze płatnej pracy w kraju 
pozwalającej na „normalne” życie stanowił istotny motywator dla 
20% badanych natomiast pozostali wyrazili konieczność poprawy 
warunków ekonomicznych swojej rodziny. W kategorii inne, istotne 
było zabezpieczenie finansowe rodziny i poprawa startu życiowego 
dla dzieci. 10% badanych lubi życie na odległość, jest to sposób na 
utrzymanie dobrej relacji, na złapanie oddechu i spokojne „normal-
ne” życie.  

Emigracja stała się zatem sposobem na poprawę ekonomicz-
nego standardu życiowego badanych rodzin. Wśród czynników, któ-
re zmusiły drugiego małżonka do pozostania w kraju pozostaje: 

- posiadanie małych dzieci – 25%, 
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- posiadanie w kraju atrakcyjnej pracy -20%, 
- konieczność pogodzenia opieki nad dziećmi i starszymi ro-

dzicami -15%, 
- rozpoczęte inwestycje i chęć połączenia rodziny w najbliż-

szej przyszłości – 15%, 
- nieznajomość języka, bariera językowa – 15%, 
- problemy zdrowotne i inne – 10%.  
Ankietowani dzięki wyjazdowi małżonka docenili również: 
- wagę łączącej ich więzi, 
- nastąpił wzrost samooceny i wiary we własne możliwości,  
- doszło do eliminacji nieprozumień, które narastały głównie 

w powiazaniu z brakami finansowymi na zaspokajanie podstawo-
wych potrzeb bytowych.  

 
Wykres 3. Konsekwencje wyjazdu małżonka dla funkcjono-

wania rodziny 
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Wśród konsekwencji wyjazdów najczęściej wymieniano tęsknotę 
za małżonkiem, jego nieobecność w ważnych momentach życiowych w 
rozwoju dzieci, przeciążenie obowiązkami rodzinnymi, chroniczne 
zmęczenie, samotność i brak wsparcia w podejmowaniu ważnych dla 
rodziny kwestiach. Dla 12% przypadków wyjazd zakończył się rozpa-
dem związku, rozpadem więzi i upadkiem rodziny jako całości. Doszło 
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tutaj do zaburzenia wzajemnych rodzinnych interakcji, których nie spo-
sób odbudować w przypadku braku chęci jednej ze stron. Te utrwalane 
przez lata wzorce kształtują niejako strukturę całej rodziny jako grupy 
społecznej, która przede wszystkim z punktu widzenia rytmu życiowego 
jest zdecydowanie zaburzona.  

 
Podsumowanie i wnioski  
Migracje zarobkowe mają zdecydowany wpływ na kondycję 

społeczno-materialną rodzin. Przeprowadzone badania wśród osób 
zamieszkujących na stałe w Rzeszowie potwierdzają, że częściej 
migrują mężczyźni niż kobiety. Migranci zatrudniani w zawodach 
wrażliwych na cykle koniunkturalne i recesję sprawiają, że ich wizy-
ty w kraju mają niejednorodny i trudny do przewidzenia wymiar. Z 
całą pewnością zrealizowane wywiady dowodzą, że badani migranci 
to rzutka i operatywna grupa społeczna. Napotykająca po drodze 
wiele problemów, ale traktująca je jako kolejne etapy drogi życio-
wej. Nie wszystkim udaje się stworzyć idealny związek na odległość. 
Spora grupa traci na wyjeździe wszystko, rodzinę, dzieci i więzi.  

Obok aspektu ekonomicznego, który zaliczyć można do waż-
nych elementów funkcjonowania –rodziny, coraz częściej w ramach 
ruchu migracyjnego dostrzega się nowe konsekwencje jak wzrost 
samooceny, poszerzenie wiedzy i kompetencji. 

Jak się wydaje, można powtórzyć za H. Bojar8, że w ostatecz-
nym bilansie zysków i strat dla zdecydowanej większości rodzin 
migracja pozostaje doświadczeniem „granicznym”. O tym w którym 
kierunku przechyli się ta szala decyduje złożony zestaw czynników o 
zróżnicowanym charakterze tak psychologicznym, kulturowym jak i 
ekonomicznym.  

Przeprowadzone badania pozwalają jednoznacznie stwierdzić, 
że migracje stanowią istotną szansę na poprawę warunków bytowych 
rodziny, realizację marzeń, planów i stabilizację życiową. Można 
zatem powiedzieć, że rodzina pojmowana tutaj jako zwarty system 
wzajemnych interakcji to pewnego rodzaju „ofiara” globalnych ru-
chów migracyjnych. Niewątpliwie problemy wynikające z życia na 

                                                 
8 H. Bojar, Wzory imigracji z perspektywy rodziny i ich potencjał inte-

gracyjny w kontekście polskim, ISP, Warszawa 2011, s.26-27. 
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odległość powodują rozpad wielu związków, czego dowiodły rów-
nież przeprowadzone tutaj badania.  

Migracje zarobkowe mają obecnie charakter masowy i przy-
brały skalę globalną. Występują zmienne w czasie (choć na ogół 
względnie stabilne). Wśród migrantów najcenniejsze są osoby wyso-
ko wykwalifikowane. Polityka państwa wobec emigracji zarobkowej 
powinna uwzględniać elementy ciągłości i zmiany. Elementy zmien-
ne wiążą się z reorientacją polityczno-ustrojową i geopolityczną, 
zmieniającym się układem sojuszy, a także postępem gospodarczym 
i technologicznym. Wydaje się, że w przyszłości emigrację zarob-
kową Polaków hamować będą procesy związane ze zmniejszającymi 
się dysproporcjami w zarobkach istniejącymi między Polską a kra-
jami Europy Zachodniej oraz coraz szerszym otwieraniem się ryn-
ków pracy w UE na kraje, gdzie koszty pracy i poziom życia są jesz-
cze niższe niż w Polsce.  

Temat powiązany z analizą migracji i ich konsekwencji dla 
rodzin w odniesieniu do miasta i regionu niewątpliwie wymaga dal-
szych badań, głównie w kontekście spadku liczby mieszkańców wo-
jewództwa, starzejącej się populacji i ujemnego przyrostu naturalne-
go w kraju. 

 
Streszczenie 
Celem pracy było pokazanie problematyki migracji w kontek-

ście funkcjonowania rodziny, która nie zawsze odnajduje się w tej 
trudnej sytuacji. Może mieć na nią  rozmaity wpływ a nawet prowa-
dzić do rozpadu związku.  

Niewątpliwie, co pokazują badania ogólnokrajowe jak i te re-
alizowane  lokalnie pozytywnym skutkiem migracji pozostaje zna-
cząca poprawa warunków ekonomicznych rodziny. Wśród aspektów 
negatywnych należy wskazać na samotność współmałżonków, brak, 
zanik właściwej komunikacji oraz problemy wychowawcze z dzieć-
mi. Współcześnie obserwować można jakby transformację pojęcia 
samej migracji jak i  jej społecznego postrzegania, stąd podjęto próbę 
ukazania jej wielowymiarowości Jak się wydaje, w ostatecznym 
bilansie zysków i strat dla zdecydowanej większości rodzin migracja 
pozostaje doświadczeniem „granicznym”. O tym w którym kierunku 
przechyli się ta szala decyduje złożony zestaw czynników o zróżni-
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cowanym charakterze tak psychologicznym, kulturowym jak i  eko-
nomicznym czego dowiodły zrealizowane badania sondażowe.   

Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, rodzina, przyczyny i 
skutki migracji, funkcjonowanie rodziny.  

 
Summary 
The aim of the study was to show the problems of migration in 

the context of family functioning, which is not always finds himself 
in this difficult situation. Can have on her various impact and even 
lead to relationship breakdown. 

Undoubtedly, as shown by studies with national as well as 
those implemented locally positive effect of migration remains 
significant improvement in economic conditions of the family. 
Among the negative aspects, indicate loneliness spouses, lack, loss of 
proper communication and behavioral problems with children. 

Today, one can observe the transformation of concepts like the 
same migration and its social perception, hence the attempt was 
made to show the multi-dimensionality of her As it seems, in the 
final balance of the profit and loss account for the vast majority of 
family migration remains an experience of "border". About this in 
which direction will tilt the scales determined by a complex set of 
factors as diverse as psychology, cultural and economic as evidenced 
completed surveys. 

Keywords: labor migration, family, causes and effects of 
migration, the functioning of the family. 
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Marta Pietrycha 
 

Alkoholizm w rodzinie 
 
Wstęp 
W literaturze przedmiotu często porusza się tematykę rodziny. 

Mówi się o jej funkcjach, zadaniach, roli. Prawidłowo funkcjonującą 
rodzinę określa się w niej dobrem bezcennym. Niemniej jednak nie 
wszystkie rodziny są jednakowe. Niektóre z nich walczą z nałogami i 
uzależnieniami. Dlatego też kiedy mówimy o rodzinie alkoholowej 
mamy na myśli rodzinę, w której przynajmniej jedno z rodziców ma 
problemy alkoholowe. W rodzinie tej wszystko skupia się wokół 
pojęcia alkoholu1. 

Zdaniem antropologów ,,alkohol towarzyszy człowiekowi 
praktycznie od zarania jego dziejów pełniąc początkowo funkcje 
fizjologiczne (np. redukcja bólu, zmęczenia), psychologiczne (np. 
redukcja lęku, odprężenie, odhamowanie) i społeczne (np. ułatwienie 
kontaktów, element obrzędów i praktyk religijnych), a z czasem 
również ekonomiczne i polityczne”2. 

 
1. Pojęcie rodziny 
Rodzina jest najstarszą grupą społeczną. Występuje ona we 

wszystkich formacjach i etapach rozwoju całego społeczeństwa. Jest 
ona ,,naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, 
nazywanym często podstawową komórką społeczną”3.  

Rodzina jest również ,,naturalnym i niezastąpionym 
środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka”4. To w niej dzieci i 
dorośli zaspakajają swoje podstawowe potrzeby. Jej naturalny 
charakter wynika głównie z tego, iż jest ona tą jedyną grupą 
społeczną, która „rozwija się nie tylko przez przyjmowanie nowych 
członków z zewnątrz, ale przede wszystkim przez wewnętrzny 

                                                 
1 M. Ciosek, Sekretny świat rodziny z problemem alkoholowym, ,,Studia 

Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 2010, t. VIII, s. 270.  
2 B. T. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1998, s. 5. 
3 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 2. 
4 Tamże. 
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rozwój – rodzenie dzieci”5. Rodzina określana jest więc zjawiskiem 
nieprzemijającym, niezmiennym choć często podległym ewolucji. 

Według T. Tyszki rodzina jest mikrostrukturą i instytucją 
społeczną, której dokładne poznanie wymaga przeanalizowania 
wielu dyscyplin naukowych. Jak podaje dalej autora rodzina jest to 
,,ustrukturalizowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i 
specyficznych substruktur oraz mikroelementów społecznych 
tworzących mikrogrupę i zarazem instytucję społeczną, powiązaną 
wewnętrznie więzią małżeńską, więzią pokrewieństwa, 
powinowactwa lub adopcji oraz wypełniającą jednocześnie 
(symultanicznie) szereg istotnych, ważnych, zintegrowanych ze sobą 
funkcji wobec jednostek i społeczeństwa, w oparciu o regulatory 
występujące w kulturze behawioralnej”6. Definicja ta przedstawia 
grupowy i instytucjonalny charakter rodziny. Jest to zatem czysto 
socjologiczne spojrzenie na rodzinę.  

Zdaniem A. W. Janke i S. Kawuli rodzina w ujęciu 
pedagogicznym pokazuje swoją ,,wewnętrzną strukturę, sens 
egzystencjalny oraz powiązania ze światem względem niej 
zewnętrznym zawsze w kontekście wychowania (edukacji) 
człowieka”7. Stąd też pedagogów interesuje rodzina jako instytucja i 
mikrogrupa wychowująca, która posiada określone cechy kreowane i 
modyfikowane przez świat zewnętrzny.  

Z. Zaborowski podaje, iż rodzina jest grupą wychowawczą, w 
której to „rodzice są połączeni określonymi stosunkami wzajemnymi 
i relacjami z dziećmi, posiadający określone pozycje i role do 
realizacji norm i wartości, które uznają”8. 

Zdaniem Cz. Czapów rodzina stanowi podstawową i 
wszechstronną formę życia społecznego. Odpowiada za wychowanie 
i rozwój dziecka. Urodzenie się w jej strukturze wyznacza nie tylko 

                                                 
5 Tamże. 
6 Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań 

– możliwości współdziałania badawczego, ,,Roczniki Socjologii Rodziny” 
1998, t. X, Poznań, s. 77.  

7 Tamże, s. 82. 
8 B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscy-

plinarnym, ,,Forum pedagogiczne UKSW” 2011, nr 1, Warszawa, s. 232. .  
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punkt startu danej jednostki lecz również określa jej szanse w 
realizacji przyszłych celów9. 

Z kolei Jan Paweł II definiuje rodzinę jako ,,podstawową i 
niezastąpioną wspólnotą wychowawczą”10. Mówi, iż ,,jest środowi-
skiem stwarzającym najlepsze warunki przekazywania wartości reli-
gijnych i kulturowych, które pomagają w kształtowaniu własnej toż-
samości”11. Według M. Jurczaka współczesna definicja rodziny 
brzmi następująco: „rodzina to podstawowa komórka wychowawcza, 
złożona z małżonków lub małżonków i dzieci, także ogół krewnych 
obojga małżonków. Rodzina odgrywa w społeczeństwie doniosłą 
rolę. W rodzinie obowiązuje całkowite równouprawnienie obojga 
małżonków. Powinni oni współdziałać dla dobra i zaspokojenia jej 
potrzeb. Szczególnie ważnym obowiązkiem małżonków jest opieka 
nad dziećmi i właściwe ich wychowanie”12.Najogólniej rzecz ujmu-
jąc, rodzina jest podstawową komórką odgrywającą w społeczeń-
stwie istotną rolę i szereg zadań niezbędnych w jej funkcjonowaniu.  

Jak słusznie zauważa T. Smyczyński samo pojęcie rodziny jest 
trudne do zdefiniowania. Może ona dotyczyć ,,tylko rodziców i ich 
dzieci, jak i szerszego kręgu osób połączonych pochodzeniem od 
wspólnego przodka (więziami krwi), albo związanych wspólnością 
bytu pod jednym dachem”13. 

 
2. Rodzina dysfunkcjonalna 
Jeśli rodzina nie spełnia prawidłowo swoich podstawowych 

funkcji w literaturze przedmiotu nazywana jest rodziną 
dysfunkcyjną14. Rodziną dysfunkcyjną nazywamy rodzinę, w której 
występują nieprawidłowe relacje, które utrudniają prawidłowe 
funkcjonowanie systemu rodzinnego. W rodzinach tych 

                                                 
9 Cz. Czapów, Rodzina a wychowanie, Warszawa 1968, s. 9. 
10 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warsza-

wa 2006, s. 323. 
11 Tamże. 
12 B. M. Kałdon, jw. s. 235. 
13 T. Smyczyński, jw. s. 3. 
14 M. Ryś, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczu-

cie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych 
Dzieci Alkoholików, ,,Kwartalnik naukowy” 2011, nr 4(8), s. 93.  
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,,przyjmowane normy i pełnione role nie zostały wyraźnie 
nakreślone i zaakceptowane, a także kontakty z otoczeniem często 
nie są prawidłowe”15. 

J. Bradshaw twierdzi, iż rodzina dysfunkcyjna to rodzina, któ-
ra nie spełnia swoich zadań. A więc nie zabezpiecza materialnie, nie 
zapewnia rozwoju swoim członkom, nie zaspokaja ich potrzeb emo-
cjonalnych, nie potrafi znaleźć równowagi między autonomią a za-
leżnością, nie uczy zachowań społecznych, nie rozwija poczucia 
własnego ,,ja”16. 

Podobną definicję przedstawia M. Ziemska. Autorka nazywa 
rodzinę dysfunkcyjną, gdy nie spełnia prawidłowo swych zadań. 
Mowa jest tu zarówno o zadaniach skierowanych w stronę 
społeczeństwa (funkcja: socjalizacyjna, psycho – higieniczna, 
prokreacyjna, usługowo – opiekuńcza,), jak i w kierunku swoich 
członków (funkcja ekonomiczna, zaspokojenie potrzeb 
opiekuńczych, bytowych i emocjonalnych)17. 

 
3. Rodzina z problemem alkoholowym 
Zdaniem W. Sztander rodzina z problemem alkoholowy to 

rodzina, w której ,,choćby jedna osoba pije w sposób przynoszący 
szkodę”18. Dotyczy to głównie tych rodzin, w których ktoś jest 
uzależniony od alkoholu. Człowiek pijący w nadmiarze dostarcza 
pozostałym domownikom problemów życiowych, emocjonalnych i 
finansowych. Sprawia on, że cała rodzina boryka się z problemem 
alkoholowym. Stąd też można powiedzieć, iż problemy alkoholowe 
ma nie tylko jedna konkretna osoba lecz pozostali jest członkowie. 
Osoba pijąca nie istnienie sama w próżni społecznej. Problemy te 
mają wszyscy, którzy tylko są w więzi z alkoholikiem. A więc 
wszyscy ci, którzy go ,,kochają i chcą o niego dbać, którzy są od 
niego zależni finansowo lub emocjonalnie, którzy żyją z nim w 
jakiejkolwiek wspólnocie”19. 
                                                 

15 Tamże, s. 93 – 94. 
16 J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia 

samego siebie, Warszawa 1994, s. 59. 
17 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 35 – 40. 
18 W. Sztander, Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 1993, s. 3. 
19 Tamże. 
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Prawdą jest, iż nie ma rodzin bez problemów. W różnych 
fazach jej życia napotyka na dylematy, dramaty, które musi podołać. 
Cele i środki jakimi dysponuje mogą się różnić w jej podejściu. Ne 
ma również rodziny bez konfliktów. Niemniej jednak rodzina z 
problemem alkoholowym boryka się ze szczególnym rodzajem 
problemu20. 

W rodzinie z problemem alkoholowym trudno jest o 
„akceptację siebie i pozytywną tożsamość”21. W rodzinie tej wszyscy 
mają pretensje do siebie i innych. Zarówno osoby borykające się z 
alkoholem, jak i ich rodziny związane są węzłami winy, krzywdy, 
urazy, szeroko rozumianej agresji i poczucia, iż nikt w jej 
wspólnocie nie jest w porządku. W raz z poczuciem winy pojawiają 
się inne przykry uczucia. Atmosfera w rodzinie alkoholowej 
ogniskuje wokół żalu, lęku, wstydu, złości. Inne rodziny również 
przeżywają wszystkie wyżej wymienione stany, jednakże nie w tak 
nasilonym połączeniu. W takiej rodzinie ,,złość zamienia się w żal, 
żal w poczucie winy, wina w lęk, a lęk w poczucie krzywdy”22. 
Kolejna cecha rodziny z problemem alkoholowym dotyczy obszarów 
psychologicznych poszczególnych osób. Obszary te się przenikają, a 
granice są niejasne i wręcz chaotyczne. Zwykłą odpowiedzialność 
zastępuje odrzucenie. Dorosłego człowieka traktuje się jak dziecko 
lub osobę ubezwłasnowolnioną. W rodzinie tej osoby wchodzą w 
swoje psychologiczne terytoria. Zawsze robią i myślą za kogoś.  

Trzecia cecha rodziny z problemem alkoholowym dotyczy 
komunikacji. W rodzinie tej uczucia i przeżycia są stanem martwym. 
Mówi się ,,tata źle się czuje i mama jest zmęczona”23 zamiast słów, 
że po prostu rodzic się upił. Wstyd i lęk powoduje, że rodzice 
kłamią. Rodzic zamyka usta i woli nie tłumaczyć się z zaistniałej 
sytuacji. Martwym polem w rodzinie nie są jedynie fakty dotyczące 
nadużywania alkoholu lecz również uczucia związane z tą kwestią. 
Domownicy obawiają się momentu przyjścia pijanego dorosłego do 
domu lecz nie chcą rozmawiać o tym. Są zirytowani i zaprzeczają 

                                                 
20 Tamże, s. 4. 
21 Tamże, s. 7. 
22 Tamże. 
23 Tamże, s. 11. 
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jeśli tylko się o to próbujemy dopytać. Wstydzą się mówić co 
wydarzyło się wczoraj. Wiedzą, że była awantura, ataki ale zdają 
sobie sprawę z tego, że ,,otwarta i życzliwa rozmowa z alkoholikiem 
jest niemożliwa”24.  

Osoba z problemem alkoholowym żyje w świecie iluzji i 
zaprzeczenia. Jest zakłamana i nie dopuszcza do siebie słów innych. 
Zatem atmosfera w domu przypomina ciszę przed burzą albo burzę. 
Ukojenie od tego można znaleźć poprzez ucieczkę z domu, czytanie 
lektury, słuchanie muzyki, domowe porządki. W tej atmosferze 
trudno jest dziecku podejść do rodzica z kłopotami szkolnymi. 
Martwe pole komunikacji spowodowane piciem alkoholu paraliżuje 
otwartą wymianę myśli. Sprawia ona, że ludzie samotni.  

Kolejną cechą rodziny borykającej się z alkoholem jest brak 
wzajemności. Alkoholik nie wypełnia roli współmałżonka, rodzica. 
Wszelkie umowy z nim są niedotrzymywane, a wparcie i energia 
przepływają jedynie w jedną stronę. Bowiem jak słusznie zauważa 
W. Sztander to ,,alkoholikowi trzeba dawać wsparcie, łatać jego 
niedociągnięcia, uważać na jego posunięcia, zabezpieczać jego 
zamierzenia”25. Ze strony alkoholika nie można liczyć na to samo, a 
jeśli można to jedynie w niewielkim stopniu. Ostatnią cechą 
omawianej rodziny jest brak otwartości domowników przed 
społeczeństwem. Osoby te wstydzą się zapraszać innych, nie mają 
się czym pochwalić. Boją się pytań i komentarzy. Dzieci nie 
zapraszają swoich rówieśników, wychodzą co najwyżej na ulicę. 
Rodzina wówczas izoluje się, staje się samotna. Ciężko jest im 
zwrócić się o pomoc i wyjść z zaklętego kręgu26. 

 
4. Choroba alkoholowa 
Od lat alkohol ,,był i jest najbardziej rozpowszechnioną, w 

różnych społecznościach, substancją psychoaktywną”27. 
Nadużywanie i uzależnienie od niego jest obecnie istotnym 

                                                 
24 Tamże. 
25 Tamże, s. 14. 
26 Tamże, s. 15. 
27 L. Cierpiałkowska, Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka, Po-

znań 2001, s. 9. 
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problemem zdrowotnym. Jak słusznie zauważa L. Cierpiałkowska 
jest to ,,problem tym poważniejszy, ze większość osób 
nadużywających czy uzależnionych nie leczy się, a wielu spośród z 
nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że już dawno przekroczyło próg 
nieszkodliwego używania tej substancji”28. Czym zatem jest alkohol?  

Zdaniem B. Woronowicz alkohol jest legalną substancją 
psychoaktywną. Taj jak wszystkie inne narkotyki, wywołuje ona 
zmiany w aktywności układu nerwowego. A ich rodzaj i nasilenie 
zależy od stężenia alkoholu w organizmie (we krwi)29. Alkohol jest 
również ,,substancją toksyczną, mającą szkodliwy wpływ na 
większość tkanek i narządów ludzkiego ciała”30.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest na 
trzecim miejscu wśród czynników wywołujących ryzyko dla 
zdrowia. Większe ryzyko niesie za sobą jedynie palenie tytoniu i 
nadciśnienie tętnicze. Stąd też ,,ponad 60 rodzajów chorób i urazów 
ma udowodniony związek ze spożywaniem alkoholu”31. 

Z kolei choroba alkoholowa inaczej określana uzależnieniem 
od alkoholu, zdaniem A. Margasińskiego ma zróżnicowany charakter 
i z reguły może przebiegać w każdym przypadku inaczej. Wynika to 
bowiem z oddziaływania czynników biologicznych, psychologicz-
nych i środowiskowych32. 

Co ważne choroba ta obciąża nie tylko osobę uzależnioną od 
alkoholu, lecz również wszystkie osoby funkcjonujące w jej 
najbliższym otoczeniu. A. Margasiński twierdzi, iż jest to 
„obciążenie wielopłaszczyznowe, obejmujące sferę uczuć, myślenia, 
zachowania. Ze swoistym piętnem, jakim jest alkoholizm w rodzinie, 
muszą zmagać się wszyscy jego członkowie”33. 

                                                 
28 Tamże. 
29 B. Woronowicz, Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od 

alkoholu, 2008, s. 19 – 20. 
30 J. Fudała, K. Dąbrowska, K. Łukowska, Uzależnienie od alkoholu – 

między diagnozą a działaniem, Warszawa 2012, s. 14. 
31 Tamże. 
32 K. Zalas, Rodzina z problemem alkoholowym, ,,Prace naukowe Aka-

demii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 2011, z. XX, s. 285.  
33 A. Margasiński, Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z cho-

roba alkoholowa, Częstochowa 1996, s. 52. 
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5. Motywy spożywania alkoholu 
Nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi – ,,dlaczego jedni 

ludzie piją mniej a inni więcej, dlaczego jedni stają się alkoholikami 
a inni nie, pomimo że piją w sposób do siebie zbliżony”34.  

J. Szczepański twierdzi, iż ludzie często piją z takich przyczyn jak: 
 z chęci ucieczki przed rzeczywistością, 
 z przyczyn ceremonialnych. 
 w związku z zabawą, 
 dla dodania sobie odwagi, 
 nałóg35. 
Z kolei A. Kępiński mówiąc o motywach spożywania alkoholu 

wyróżnił następujące style. Pierwszy styl to neurasteniczny styl 
picia. Osoby te piją dla redukcji zmęczenia i rozdrażnienia. Kolejny 
to styl kontraktywny. Osoby te piją dla osiągnięcia lepszego kontaktu 
z innymi ludźmi. Trzecim stylem jest styl dionizyjski. Ludzie piją bo 
chcą uciec od rzeczywistości i uzyskać stan oszołomienia. Kolejny 
jest to styl heroiczny, a wiec dotyczy osiągnięcia przez alkoholika 
poczucia własnej mocy. Ostatni styl to styl samobójczy. Osoba ta w 
wyniku przedawkowania pragnie popełnić samobójstwo, by 
zapomnieć i nie czuć bólu36. 

Natomiast inni badacze wyróżniają trzy najczęściej spotykane 
motywy picia alkoholu. Pierwszą grupą są motywy ucieczkowe. 
Osoby piją by zapomnieć o swoich kłopotach, zredukować napięcie, 
odprężyć się i poprawić humor. Drugą grupę stanowią przyczyny 
społeczne. Osoby piją dla towarzystwa, z jakiejś okazji i z czystej 
przyjemności. Trzecia grupa motywów to przyjemność. Osoby piją 
dla smaku czy też z przekonania o jego zdrowych efektach37. 

 
6. Rola dzieci w rodzinie alkoholowej 
Więzi w rodzinie alkoholowej zazwyczaj mają charakter 

zaburzony. Rodzice stawiają swoim podopiecznym wysokie 
wymagania, często niestosowne dla ich poziomu rozwojowego. 

                                                 
34 B. T. Woronowicz, jw. s. 13. 
35 Tamże. 
36 Tamże. 
37 Tamże, s. 14. 
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Panujący chaos, niewłaściwa komunikacja i pragnienie zdobycia 
stabilizacji zmusza dzieci do podejmowania niewłaściwych ról38. 
Stąd też podejmowanie przez nich określonych ról odbywa się w 
sposób nieświadomy. Przyjmowanie i odgrywanie ról przez dziecko 
jest jego obronną postawą wobec zagrożeń jakie spotyka w życiu 
codziennym. W rodzinie alkoholowej przyjmować może cztery role. 
Są nimi: 

1. Bohater rodzinny 
2. Zagubione dziecko 
3. Maskotka 
4. Kozioł ofiarny 
5. Wyrzutek39. 
Pierwsza rola – bohater rodziny to zazwyczaj najstarsza osoba 

spośród rodzeństwa w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoba ta 
bierze na siebie wszystkie zadania związane z wyrównaniem braków 
jakie występują w zachowaniach jej rodziców. Podejmuje zatem 
działania wymagające poświęcenia się. Dostarcza ona rodzinie 
poczucia wartości. Jak na swój wiek jest ono dorosłe i 
odpowiedzialne. Bohater rodzinny własnym kosztem angażuje się w 
proces życia rodzinnego. Często próbuje udowodnić otoczeniu, że w 
rodzinie tej jest wszystko w porządku. W szkole zaś, dziecko to 
wyróżnia się w nauce i w sporcie. Jest osobą odporną, nie potrzebuje 
żadnej pomocy. Dlatego też nikt z dorosłych nie proponuje mu 
żadnego wsparcia. Bohater rodziny nie potrafi się rozluźnić i 
zrelaksować. Często określa się go małym dorosłym. Jego 
dzieciństwo zdominowane jest przez dość trudne problemy, które 
należą zazwyczaj tylko do świata dorosłych. Najczęściej podejmuje 
on ważne wyrzeczenia. Przyjmuje on również na siebie liczne 
obowiązki, by ulżyć innym. Bohater rodziny pomagając innym, 
rezygnuje z siebie ignorując przy tym sygnały przemęczenia, 
choroby i sprzeciwu. Nie troszczy się o siebie, nastawiony jest zaś na 
dawanie i poświecenie się innym co w dorosłym już życiu owocować 
będzie rezygnacją ze swojego osobistego życia. Osoba ta 

                                                 
38 M. Ryś, jw. s. 97. 
39 J. Wawerska – Kus, Dzieciństwo bez dzieciństwa, Warszawa 2009, s. 

66 – 70. 
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prawdopodobnie wybierze taki zawód, w którym będzie mogła 
pomagać innym, będąc przy tym perfekcjonistą, pracoholikiem i 
osobą kontrolującą innych. Osoba w roli bohatera rodziny rzadko 
popada w alkoholizm40. 

Kolejną rolę jaką może przyjąć dziecko w rodzinie 
alkoholowej jest zagubione dziecko. Często określane jest również 
dzieckiem we mgle, aniołkiem czy też niewidocznym dzieckiem. Jest 
to osoba całkowicie wycofana z życia rodziny. Jest nieobecna. Jej 
świat kręci się wkoło fantazji, marzeń i lektur. Ma ona swój kącik, z 
którego jej w ogóle nie widać. Dziecko to nie sprawia najczęściej 
żadnych problemów wychowawczych, czasem jedynie ciężko dość 
do tego, gdzie przebywają. Kosztem tak rozumianej roli jest zanik 
umiejętności kontaktu i współżycia z innymi. U osoby tej występuje 
odruch ucieczki od trudnych sytuacji, zamyka na oczu i udaje, że nie 
ma czegoś co tak naprawdę jest. Jest ona oderwana od 
rzeczywistości i obojętna wobec przykrości życia. Zagubione 
dziecko szuka wobec tego poręcznych sposobów, do których 
zaliczamy: leki, narkotyki i alkohol. Zazwyczaj jest nim najmłodsze 
dziecko rodziny41. 

Trzecią rolą jest maskotka nazywana również błaznem. Dziecko 
to jest przemiłe i urocze. Sprawnie rozładowuje napięcia rodzinne po-
przez swoje dowcipy. Według W. Sztander maskotka to ,,śmieszka lub 
śmieszek, ukochana córeczka taty, synek mamusi”42.W efekcie w rodzi-
nie tej nikt nie traktuje alkoholizmu poważnie. Z czasem jednak ona 
także traci granice między śmiechem a płacz i pomiędzy żartem a sytu-
acją serio. Następuje więc moment odłączenia się od cierpienia i smutku 
a pozostaje mechanizm robienia „dobrej miny do złej gry”. 43. Dziecko 
to narażone jest szczególnie na wykorzystanie, w tym również seksual-
ne. Jako dorosły stara się przypodobać otoczeniu i zyskać ich aprobatę. 
Maskotka zazwyczaj źle radzi sobie w sytuacjach stresowych i takich, 
gdzie powinna podjąć odpowiednią decyzję44. 
                                                 

40 M. Ryś, jw. s. 97. 
41 W. Sztander, W rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 1993, 

s. 18 – 19. 
42 Tamże, s. 17. 
43 M. Ryś, jw. s. 99. 
44 Tamże. 
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Kolejna rola to rola kozła ofiarnego zwanego również wyrzut-
kiem. Jest to osoba szczególnie narażona na słowa typu: ,,To przez 
ciebie”45. Jego reakcją na to jest bunt często prowadzący w stronę 
marginesu społecznego. Zdaniem W. Sztander jest to ,,częsty odbior-
ca agresji alkoholowej i upokorzeń, zły uczeń, wagarowicz, ucieka-
jący z domu, niedobre dziecko”46. Kozioł ofiarny poszukuje oparcia i 
aprobaty wśród rówieśników nastawionych antyspołecznie. Dziecko 
to jest oschłe i ostre wobec swoich bliskich, odcięte od uczuć mięk-
kich. Za koszmar życia rodzinnego chce zniszczyć siebie. Stąd też 
stosunkowo wcześnie sięga po środki psychoaktywne, w tym alko-
hol. Swoim zachowanie chce przedłużyć dynastyczną linię rodzinne-
go alkoholizmu47. 

Piątą rolę jaką może przyjąć dziecko w rodzinie alkoholowej 
jest rola wspomagacza. Jest to dziecko ,,najbliższe wzoru współuza-
leżnienia”48. Zwane jest również rodzicem ze względu na przyjęcie 
przez niego postawy opiekuńczej wobec osoby pijącej. Chroni on 
alkoholika przez skutkami picia alkoholu, a przez to ,,nieświadomie 
sprzyja rozwojowi choroby a nie otrzeźwieniu człowieka”49. To wła-
śnie wspomagacz wylewa alkohol do zlewu lub też przynosi je do 
domu by rodzic nie wyszedł z domu, by się bardziej dopić. Angażuje 
się on w poszukiwanie powodów częstego picia, które spowodują, że 
alkoholik będzie pił mniej niż dotychczas. Jest wyćwiczony w mani-
pulacji. Wspomagacz nie stoi obok alkoholika. Angażuje w to wiele 
swojej energii. A jak już dorośnie, zostanie żoną lub mężem osoby 
uzależnionej50. 

Powyższy podział ról dziecka nie obrazuje wszystkich wzorów 
zachowania. Bowiem jedno dziecko może stosować inne wątki 
obronne, nie musi być zatem tylko maskotką czy też kozłem 
ofiarnym. W swoich fazach życia może on przyjmować różne role. 

 

                                                 
45 W. Sztander, W rodzinie z problemem…, s. 16. 
46 Tamże, s. 17.  
47 Tamże. 
48 Tamże, s. 16. 
49 Tamże. 
50 Tamże. 
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7. Skutki 
B. Nagrodzka podaje cztery główne skutki picia alkoholu w 

rodzinie. Pierwszym z nich są skutki psychologiczne. Autorka pod-
kreśla, iż ,,w początkowym stadium alkoholizmu rodzina zazwyczaj 
nie rozpoznaje problemu. Widzi, że coś jest nie w porządku, ale nie 
wie, o co dokładnie chodzi” 51. Problemy doszukuje się w pracy, 
mówi o niewłaściwych zachowaniach dzieci czy też braku pieniędzy. 
Członkowie rodziny stosują różne metody by rozwiązać problem 
lecz żadne nie pomagają. Żyją oni w chaosie i zagubieniu. Uspra-
wiedliwiają picie osoby uzależnionej – „przecież wszyscy piją, w 
końcu to sylwester czy święta, od czasu do czasu każdy może się 
upić, wszystko przez jego pracę albo kolegów” 52.Czasami obarczają 
się winą za picie partnera czy ojca/ matki. Zaczynają również wie-
rzyć w to, że ,,gdyby byli czulsi, gdyby lepiej wychowywali dzieci, 
lepiej dbali o dom, to wówczas osoba pijąca nie miałaby takiego 
problemu”53. Rodzina taka nie potrafi zmienić takich zachowań bez 
pomocy z zewnątrz. Kiedy jednak rodzina alkoholika zauważa pro-
blem, zaczyna go ukrywać. Nadal obarcza się winą, czuje się sfru-
strowana. W takiej rodzinie członkowie wzajemnie się oskarżają. 
Występuje lęk i wieczne pretensje. 

Kolejna grupa to skutki fizyczne. Stres emocjonalny występu-
jący w rodzinie widoczny jest w kondycji organizmów jej członków. 
Ciało fizyczne reaguje na wszystkie negatywne stany – lęk, niepokój. 
Jest on przyczyną migreny, wysokiego ciśnienia, wrzodów żołądka 
itp. Członkowie rodziny twierdzą, że są to problemy pierwotne dla-
tego też szukają ulgi w poradach medycznych i środkach przeciwbó-
lowych. Powstające choroby w rodzinie powodują dużo zmartwień i 
są dodatkowym obciążeniem rodziny. 

Trzecią grupę stanowią skutki behawioralne związane z za-
chowaniem się. W rodzinie alkoholowej zachowania członków do-
stosowane są do zachowania alkoholika. Kontroluje ona ilość wypi-

                                                 
51 B. Nagrodzka, Rodzina w obliczu alkoholizmu, 

http://www.zoztargowek.waw.pl/kwartalnik_strony/kwart_nr_29/nr29_alko
hol.pdf (02 grudzień 2016). 

52 Tamże. 
53 Tamże. 
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tego alkoholu i obserwuje jego zachowanie. Do tego używa ona róż-
nych metod. Może na przykład ograniczać dostęp do pieniędzy, 
chować alkohol, rozcieńczać, grozić, żądać. Rodzina próbuje zapa-
nować nad przyczynami picia. Gdy próby naprawy przyczyn nie 
przynoszą efektów, próbuje zapanować nad jego konsekwencjami. 
Zachowania rodziny chronią jedynie przed bólem alkoholika a nie 
zwalczają chorobę. Rodzina taka nie wie, że ciągłe epizody picia i 
problemy będą powracać do nich, dopóki alkoholik nie zacznie się 
leczyć. 

Ostatnią grupą są skutki społeczne. Osoby żyjące w środowi-
sku alkoholika przyjmują nowe role i zasady. Są one przydatne w 
zatrzymaniu dezorganizacji i rozpadu rodziny. W rodzinie tej panuje 
chaos, narasta uraza i wrogość, nie ma możliwości zawarcia jakiego-
kolwiek porozumienia. Członkowie unikają kontaktu, zachowują 
dystans, zamykają się przed sobą. Nie chcą by ich problem wyszedł 
na zewnątrz. Dlatego też wycofują się z kontaktów społecznych. 
Wszystkie jego płaszczyzny życia charakteryzuje brak konsekwencji, 
stabilności oraz zaufania. W rodzinie z problemem alkoholowym 
panuje wówczas jedna zasada: ,,nie mówić, nie ufać, nie czuć”54. 

 
Wnioski 
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem dziecka. To ona 

rozwija i zaspakaja podstawowe jego potrzeby. Według licznych 
badań opinii publicznej jest ona nadal zaliczana do istotnych warto-
ści człowieka. Stąd też zagadnienia rodziny w dalszym ciągu nie 
tracą na aktualności i cieszą się dużym zainteresowanie w różnych 
dziedzinach nauki55. 

Coraz częściej w środowisku społecznym zauważa się 
rodziny, które borykają się z problemem alkoholu. Przeżywają one 
głęboki kryzys: więzi i wartości. Doświadczają one silnych napięć 
emocjonalnych typu: lęk, agresja, niepewność, rozgoryczenie. 
Rodzina ta często ma trudną sytuację ekonomiczną. Żyje ona w 
izolacji z otoczeniem. Żyje według „zafałszowanych prawd i kieruje 

                                                 
54 Tamże. 
55 B. M. Kałdon, jw. s. 231.  
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się chorym systemem wartości”56. Można ją zatem określić mianem 
rodziny dysfunkcjonalnej.  

 
Streszczenie:  
Rodzina jest naturalnym i niezastąpionym środowiskiem życia 

człowieka. To w niej dzieci i dorośli mogą zaspokoić swoje 
podstawowe potrzeby. Określana jest również zjawiskiem nieprzemi-
jającym, niezmiennym choć często podległym ewolucji. Zmiany te 
mogą wynikać z licznych jej problemów. Jednym z nich jest problem 
alkoholizmu, który dotyka jej wszystkich członków. Czym zatem jest 
alkoholizm? Jaką rodzinę określamy rodziną dysfunkcjonalną? 

Niniejszy artykuł porusza kwestie alkoholizmu w rodzinie. 
Definiuje pojęcie rodziny i rodziny dysfunkcjonalnej. Charakteryzuje 
rodzinę z problemem alkoholowym. Kolejno przedstawia pojęcie 
choroby alkoholowej. Mówi o jej motywach. Omawia role dzieci i 
skutki spożywania alkoholu w rodzinie. 

Słowa kluczowe: rodzina dysfunkcjonalna, dziecko, alkoholizm 
 
Summary: 
Alcoholism in the family 
The family is the natural and irreplaceable environment of 

human life. In the family children and adults can meet their basic 
needs. The family is also the phenomenon of timeless and unchang-
ing. Though it’s often subordinate evolution. These changes may 
result from its numerous problems. One of them is the problem of 
alcoholism, which affects all its members. So what is alcoholism? 
What kind of family is defined dysfunctional family? 

This article addresses the issues of alcoholism in the family. 
Defines the concept of family and dysfunctional families. It characte-
rizes family with alcohol problems. It also presents the concept of 
alcoholism. It speaks about motives. This article discusses the roles 
of children and the effects of alcohol in the family. 

Keywords: dysfunctional family, child, alcoholism 
 

                                                 
56 Tamże, s. 163. 



154 
 

Bibliografia: 
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego 

siebie, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994. 
Cierpiałkowska L., Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka, Wyd. 

Naukowe UAM, Poznań 2001. 
Ciosek M., Sekretny świat rodziny z problemem alkoholowym, ,,Studia 

Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 2010, t. VIII, s. 270–282. 
Czapów Cz., Rodzina a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968. 
Fudała J., Dąbrowska K., Łukowska K., Uzależnienie od alkoholu – 

między diagnozą a działaniem, Wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 
Warszawa 2012. 

Kałdon B. M., Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinar-
nym, ,,Forum pedagogiczne UKSW” 2011, nr 1, Warszawa, s. 231 – 241. 

Margasiński A., Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z choroba 
alkoholowa, Wyd. WSP, Częstochowa 1996. 

Nagrodzka B., Rodzina w obliczu alkoholizmu, 
http://www.zoztargowek.waw.pl/kwartalnik_strony/kwart_nr_29/nr29_alko
hol.pdf (02 grudzień 2016). 

Pilch T.(red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wyd. Aka-
demickie Żak, Warszawa 2006. 

Ryś M., Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie 
własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzie-
ci Alkoholików, ,,Kwartalnik naukowy” 2011, nr 4(8), s. 90 – 130 

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C. H. Beck, War-
szawa 2012. 

Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Wyd. Instytut Psycho-
logii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993. 

Sztander W., W rodzinie z problemem alkoholowym, Wyd. Instytut Psy-
chologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993. 

Tyszka Z., Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań – 
możliwości współdziałania badawczego, ,,Roczniki Socjologii Rodziny” 
1998, t. X, Poznań, s. 77 – 90. 

Wawerska – Kus J., Dzieciństwo bez dzieciństwa, Warszawa 2009. 
Woronowicz B. T., Alkoholizm jest chorobą, Wyd. Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998. 
Woronowicz B., Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od al-

koholu, Wyd. Media Rodzina, Warszawa, 2008. 
Zalas K., Rodzina z problemem alkoholowym, ,,Prace naukowe Akade-

mii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 2011, z. XX, s. 285 – 303. 
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wyd. Wiedza Powszechna, War-

szawa 1975. 



155 
 

 
Kamila Fortunka  

 
Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego 
 
Wstęp 
Ubiegły wiek, a szczególnie jego druga połowa, był okresem 

znaczących przemian w strukturze demograficznej w Polsce i na 
świecie. Charakterystyczne było przejście od wysokiego wskaźnika 
urodzin i zgonów do niskiego poziomu przyrostu naturalnego i jed-
nocześnie niskiego wskaźnika śmiertelności. Prognozy demograficz-
ne przewidują dalszy wzrost liczby osób w późnej starości, zwłasz-
cza po 80. r.ż.  

Starzenie się człowieka jest naturalnym procesem zmniejsza-
nia się biologicznej aktywności organizmu związanej z wiekiem, w 
czym ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe1. 

Na wydłużanie się życia ludzkiego wpływają różne czynniki, 
przede wszystkim ogólny rozwój cywilizacyjny, osiągnięcia medy-
cyny, poprawa jakości leczenia i opieki nad osobami starszymi, 
ogólna poprawa warunków życia, większa świadomość zdrowotna 
przejawiająca się w dbaniu o zdrowie i preferowaniu zachowań 
prozdrowotnych. Styl życia w starości w dużej mierze uwarunkowa-
ny jest nabytą wcześniej postawą wobec własnego zdrowia oraz na-
wykami dotyczącymi prawidłowego odżywiania, aktywności fizycz-
nej, umiejętnościami radzenia sobie ze stresem oraz ograniczeniem 
stosowania używek. Pozytywny wpływ tych zachowań na zdrowie i 
jakość życia został już dość dokładnie udokumentowany przez na-
ukowców badających te obszary wiedzy2. 

P. Baltes wprowadził podział starości na dwie fazy, określając 
je mianem trzeciego i czwartego wieku. Trzeci wiek stanowi wcze-
sną fazę starości, natomiast czwarty jest jej późnym okresem (po 75. 
r.ż.).  

                                                 
1 Psychologia starzenia się: wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton; przekł. 

Aleksandra Błachnio, Zysk i S-ka, cop. Poznań 2000, s.303 
2 Edukacja do i w starości: wybrane konteksty, problemy, uwarunkowa-

nia: praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej, Kujawsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2008, s. 292. 



156 
 

Klasyfikacja wg WHO wyodrębniają następujące etapy proce-
su starzenia:  

• wiek przedstarczy (45.–59. r.ż.);  
• wiek starzenia się˛, nazywany także wczesną starością˛(60.–

74. r.ż..) – w tym przedziale wiekowym znajdują się tzw. młodzi-
starzy (young-old); 

• wiek starczy, określany również˙ mianem późnej starości 
(75.–89. r.ż.) – do tego przedziału wiekowego nalezą˛ tzw. starzy-
starzy (old-old);  

• długowieczność (co najmniej 90 lat) – tego wieku dożywają˛ 
tzw. długowieczni (longlife)3. 

Pod wpływem upływu czasu w organizmie człowieka następu-
ją zmiany w budowie oraz funkcji narządów i układów. Starzenie się 
jest procesem dynamicznym, któremu podlega każdy człowiek. Jest 
również fizjologicznym etapem przemian biologicznych, psycholo-
gicznych i społecznych.  

Chociaż proces starzenia się organizmu zachodzi nieuchron-
nie, własnym postępowaniem można wpływać na dłuższe zachowa-
nie sprawności psychofizycznej oraz niezależności od otoczenia, tak 
ważnej zwłaszcza w tym wieku. Jak wynika z piśmiennictwa, za-
chowania zdrowotne osób starszych pozostawiają nie jedno do ży-
czenia. Błędy żywieniowe i niska aktywność fizyczna oraz wynika-
jące z nich implikacje dla zdrowia to najczęściej potwierdzane bada-
niami naukowymi obszary zachowań antyzdrowotnych4. 

Z psychologicznego punktu widzenia okres starości jest ostat-
nim etapem rozwojowym człowieka, w którym człowiek w zależno-
ści od przebiegu dotychczasowych doświadczeń życiowych i psy-
chologicznych właściwości uzyskuje jedną z dwóch postaci: inte-
gralności lub rozpaczy.  

W okresie starzenia się i starości pojawiają się problemy 
zdrowotne, pielęgnacyjno-opiekuńcze, psychologiczne, społeczne, 

                                                 
3 A. Zych, Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków 200, s.2 
4 A. Zych, Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej, 

Śląsk, Katowice 1999, s.163 
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ekonomiczne i inne. Złożoność tych problemów wymaga wielokie-
runkowego podejścia i organizacji pomocy dla osób starszych5. 

 
Fizjologia wieku podeszłego 
Zakres problemów zdrowotnych w wieku podeszłym definiują 

cztery elementy, tworząc szczególny rodzaj związku pomiędzy wie-
kiem i zdrowiem.  

1. Poprawa zdrowia i jakości życia spowodowała przedłużenie 
czasu życia i zmniejszenie śmiertelności w wieku podeszłym. Posze-
rzyła się wiedza o czynnikach ryzyka chorób wieku podeszłego. 
Uległo poprawie rozpoznawanie rozpoczynających się w późnym 
wieku chorób, jak np. choroba Alzheimera, zespoły lękowe, choroby 
afektywne, zespoły psychotyczne i zaburzenia osobowości.  

2. Przedłużył się czas życia osób z przewlekłymi chorobami 
oraz chorobami powstającymi przed porodem lub w okresie dzieciń-
stwa, jak np. choroba Downa lub schizofrenia,  

3. Wiedza dotycząca procesu starzenia pozwoliła na jego do-
kładniejsze opisanie jako stanu fizjologicznego z charakterystycz-
nymi zmianami biologicznymi, psychologicznymi, poznawczymi i 
behawioralnymi.  

4. Współistnienie chorób somatycznych i zaburzeń psychicz-
nych jest częstsze w populacji geriatrycznej niż w wieku średnim, 
np. depresja jest częstym objawem po udarze i w chorobie Parkinso-
na, a lęk często towarzyszy chorobom układu pokarmowego, serco-
wo-naczyniowego i oddechowego. Wiele stosowanych leków wpły-
wa na nastrój i funkcje poznawcze. Szczególną trudność w rozpo-
znawaniu, wyborze leczenia i ocenie objawów niepożądanych spra-
wia współistnienie chorób somatycznych z -zaburzeniami psychicz-
nymi, poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi oraz obec-
ność zmian spowodowanych wiekiem6. 

Zjawisko starzenia polega na obecności zmian fizjologicz-
nych. Jest to też okres zmiany postaw i reakcji na otaczający świat 

                                                 
5 B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy ge-

rontologii społecznej, Aspra-JR, Warszawa 2006, s. 322 
6 „Encyklopedia Seniora”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 20-

34, 88-96, 115-117, 126-129, 223-242, 
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Starość nie jest stanem zaprogramowanym biologicznie, lecz może 
przebiegać odmiennie u różnych osób. Pierwotne starzenie jest cha-
rakterystyczne dla każdego człowieka i zależy od wpływu czynni-
ków genetycznych. Wtórne starzenie odnosi się do obecności uszko-
dzeń i ułomności powodowanych przez niekorzystne czynniki śro-
dowiskowe, takie jak np. urazy czy choroby7. 

 
Medyczne problemy wieku podeszłego 
Choroby nefrologiczne w wieku starczym  
Nerki zmniejszają się wraz z wiekiem, począwszy od 40 r.ż., 

gdyż ich naczynia twardnieją, a miąższ ulega włóknieniu i szkliwie-
niu. Zaburzona jest czynność autonomicznego układu nerwowego, 
upośledzona jest autoregulacja przepływu nerkowego. Powoduje to 
stopniowy spadek filtracji kłębuszkowej o ok. 1 ml/min/ rok oraz 
zmniejszenie zdolności konserwacji wody i sodu oraz usuwania kwa-
sów z ustroju. Z wiekiem nerki stają się bardziej podatne na uszko-
dzenie ze względu na procesy niedokrwienia, działanie toksyn i le-
ków, zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Często 
chorzy w wieku podeszłym otrzymują ponad 8 różnych leków, któ-
rych kombinacje mogą uszkadzać nerki. Szczególnie nadużywane są 
leki moczopędne, które mogą spowodować odwodnienie. Często 
stosuje się też leki podwyższające stężenie potasu, co może spowo-
dować nagły zgon pacjenta. W wieku podeszłym zwiększa się czę-
stość ostrego uszkodzenia nerek oraz przewlekłej choroby nerek 
(PChN), które mogą prowadzić do schyłkowej niewydolności nerek. 
Do przewlekłej choroby nerek usposabiają: starość, cukrzyca, nadci-
śnienie tętnicze, miażdżyca, otyłość, neurotoksyczne leki, nefropatia 
w rodzinie, mała masa urodzeniowa, choroba serca lub/i naczyń ob-
wodowych, choroby autoimmunologiczne i układowe, infekcje, pa-
lenie papierosów. Najczęstsze przyczyny PChN u ludzi w wieku 
podeszłym to: – Cukrzyca (tzw. cukrzycowa choroba nerek) Ponad 
20% osób >65 r.ż. choruję na cukrzycę. Prowadzi ona jednocześnie 
do rozwoju zaburzeń sercowo-naczyniowych (często niewydolności 
serca), oraz PChN. – Nadciśnienie tętnicze (nadciśnieniowa choroba 

                                                 
7 S. Turner Jeffrey, B. Helms Donald., Rozwój człowieka, wyd. WSiP 

Warszawa 1999. 
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nerek). W Polsce najczęściej spowodowane jest miażdżycą, występu-
je u blisko 60% osób w wieku podeszłym. – Cewkowo-
śródmiąższowe zapalenia nerek (bakteryjne i niebakteryjne), często 
w następstwie zastoju moczu (przerost gruczołu krokowego, opada-
nie narządu rodnego etc.). – Kłębuszkowe zapalenie nerek występuje 
u ludzi starych rzadziej. Najczęściej jest to nefropatia błoniasta z 
zespołem nerczycowym, często będąca nowotworom. W Polsce le-
czenie nerkozastępcze (dializy lub transplantacja nerek) dostępne jest 
dla wszystkich, niezależnie od wieku. Ponad połowa osób obecnie 
leczonych dializami w Polsce ukończyła 65 rok życia. Stale rośnie 
liczba osób w podeszłym wieku, kwalifikowanych do przeszczepie-
nia nerek. Z własnych doświadczeń wiemy, że nawet osoby, które 
ukończyły 80 rok życia osiągają korzyści z transplantacji nerki8. 

 
Problemy pulmonologiczne w wieku starszym  
Rośnie liczba osób z przewlekłymi chorobami układu odde-

chowego, zwłaszcza w wieku podeszłym. Drogi oddechowe są ukła-
dem najbardziej narażonym na kontakt z czynnikami środowisko-
wymi świata zewnętrznego. Przyczynami większej zachorowalności 
na choroby układu oddechowego w wieku podeszłym są przede 
wszystkim: anatomiczne starzenie się układu oddechowego (większa 
sztywność klatki piersiowej, mniejsza sprężystość tkanki płucnej, 
mniejsza siła mięśni oddechowych) oraz upośledzenie mechanizmów 
obronnych (upośledzenie transportu rzęskowego, zaburzenia odruchu 
kaszlowego, zmiany odporności humoralnej oraz obniżenie odporno-
ści komórkowej). Największe zagrożenie w wieku podeszłym stano-
wią: Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) oraz choroby 
śródmiąższowe, które u wielu chorych prowadzą do przewlekłej 
niewydolności oddechowej i trwałego inwalidztwa. Chorzy ci wy-

                                                 
8 M. Babińska, J. Chudek, W. Ignacy, A. Owczarek, F. Prochaczek, A. 

Więcek, Poor awareness of chronic kidney disease in patients with acute 
coronary syndrome - challenge for cardiologist and nephrologist, Nephrol 
Dial Transplant 2009:24: S.1697-1698.  
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magają stałej opieki często Domowego Leczenia Tlenem (DLT) i 
nieinwazyjnej wentylacji w warunkach domowych (NIV)9. 

 
Problemy kardiologiczne w wieku starszym  
Wiek jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka chorób układu 

sercowo-naczyniowego. Wraz z wiekiem wzrasta częstość występo-
wania nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, choroby wieńcowej, 
niewydolności serca, wad serca, arytmii serca, a zwłaszcza migotania 
przedsionków. Wydłużenie życia i starzenie się społeczeństwa oraz 
poprawa skuteczności leczenia ostrego zawału serca spowoduje istotne 
zwiększenie występowania niewydolności serca, która stanowi główną 
przyczynę hospitalizacji osób powyżej 65. roku życia. Diagnostyka 
kardiologiczna u osób w wieku podeszłym jest utrudniona ze względu 
na występowanie nietypowych objawów oraz problemy z interpretację 
badań diagnostycznych. Leczenie choroby sercowo- -naczyniowej u 
osób w wieku podeszłym wymaga nie tylko określenie stopnia za-
awansowania choroby podstawowej, lecz także uwzględnienie chorób 
współistniejących, które mogą rzutować na skuteczność i bezpieczeń-
stwo zastosowanej terapii. Przyjmowane leki sercowo-naczyniowe 
mogą u starszych chorych w zmienny sposób podlegać absorpcji i 
metabolizmowi, jak również zmieniać farmakokinetykę i farmakody-
namikę innych zażywanych leków. Chorzy w tej grupie często regu-
larnie stosują kilka grup leków, w tym np. niesteroidowe leki przeciw-
zapalne (NLPZ), które zmniejszają skuteczność terapii hipotensyjnej i 
nasilają objawy niewydolności serca. Pacjenci w wieku podeszłym ze 
względu na zaawansowanie choroby podstawowej serca wymagają 
często leczenia zabiegowego (rewaskularyzacja wieńcowa, wymiana 
zastawek, wszczepienie stymulatora serca i kardiowertera-
defibrylatora). Jednocześnie chorzy ci obciążeni są większym ryzy-
kiem powikłań leczenia operacyjnego. W ostatnich latach obserwuje-
my dynamiczny rozwój technik małoinwazyjnych, zwłaszcza w zakre-
sie przezcewnikowej naprawy wad zastawkowych (stenozy aortalnej i 
niedomykalności mtralnej). W grupie chorych w wieku podeszłym ze 

                                                 
9 E. Niżankowska-Mogilnicka, Choroby układu oddechowego. W. 

Szczeklik A (red.). Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 
2005, s.445-690.  
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względu na choroby współistniejące szczególnego znaczenia nabiera 
leczenie wielospecjalistyczne10. 

 
Problemy urologiczne w wieku starszym 
Urologia jest jedną ze specjalności chirurgicznych, której 

szczególnie mocno dotyczą problemy demograficzne związane ze 
starzeniem się społeczeństwa. Problemy dotyczące narządów układu 
moczowo-płciowego są spotykane powszechnie u osób starszych, a 
troska o pacjentów w wieku powyżej 65 lat stanowi znaczną część 
codziennej praktyki wielu urologów. Oceniono wg. badań amerykań-
skich autorów, że około 45% porad lekarskich i 62% zabiegów i 
operacji urologicznych jest przeprowadzanych przez urologów u 
chorych powyżej 65. roku życia.  

Najczęściej występujące i najważniejsze problemy urologiczne 
dotykające osób starszych dotyczą następujących schorzeń: 

• nietrzymanie moczu, 
• zakażenia układu moczowego,  
• łagodny rozrost gruczołu krokowego u mężczyzn, 
• nowotwory złośliwe; rak gruczołu krokowego u mężczyzn i 

rak pęcherza moczowego i mężczyzn i kobiet.  
Nietrzymanie moczu o różnej etiologii, dotyczy aż 25%–30% 

dorosłych > 65. r.ż., a wśród osób starszych przebywających w do-
mach opieki odsetek ten sięga nawet 50%–84%. Nietrzymanie mo-
czu powoduje wiele niekorzystnych skutków medycznych, psycho-
społecznych i ekonomicznych. U osób z nietrzymaniem moczu czę-
ściej dochodzi do zakażeń dróg moczowych, owrzodzeń, niewydol-
ności nerek i zwiększenia śmiertelności. Zaburzenia psychospołecz-
ne obejmują obniżoną samoocenę pacjenta, ograniczenia życia towa-
rzyskiego i seksualnego, depresję i w przypadku nasilenia dolegliwo-
ści, zależność od opiekunów. Prawidłowo postawione rozpoznanie i 
ustalenie sposobu leczenia różnych postaci nietrzymania moczu 
przynoszą dobre efekty. Ocenia się jednak, że aż 50–70% kobiet z 
nietrzymaniem moczu w starszym wieku nie poszukuje pomocy me-
dycznej i nie stosuje żadnego leczenia. Chorzy z nietrzymaniem mo-
czu zgłaszają się po pomoc lekarską niekiedy po 6–9 latach od wy-

                                                 
10 A. Szczeklik (red), Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna.  
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stąpienia pierwszych objawów. Tymczasem u osób starszych wiele 
postaci nietrzymania moczu ma charakter przejściowy i jest spowo-
dowana czynnikami, które można leczyć lub modyfikować. Głów-
nym zaś celem postępowania terapeutycznego u osoby starszej po-
winna być poprawa codziennego funkcjonowania i jakości życia11. 

 
Psychologiczne problemy wieku podeszłego 
Zagadnieniem tym zajmuje się psychogeriatria - dziedzina ba-

dająca zjawiska psychiczne i biologiczne, zaczynające się po 50 roku 
życia, a występujące głównie u osób w wieku senioralnym. Specy-
ficzne dla starości zjawiska biopsychiczne to zmniejszenie elastycz-
ności struktur poznawczych i adaptacji, możliwości kontaktowania 
się z otoczeniem, wzrost poczucia izolacji społecznej, a także nawar-
stwione kryzysy psychiczne - utrata partnera życiowego, syndrom 
opuszczonego gniazda, lęk przed przyszłością, negatywny bilans 
życia. Zacierają się granice między normą i patologią, będące wyra-
zem zmienionego rozumienia rzeczywistości, co implikuje liczne 
objawy psychopatologiczne12. 

 
Lęk i niepokój u ludzi starych 
Zagadnienie lęku i niepokoju w starszym wieku nie jest zbyt 

popularne w literaturze przedmiotu, niemniej jednak wydaje się być 
szczególnie ważne dla tej grupy. Ta epoka życia stawia człowieka w 
obliczu wielu trudnych sytuacji i problemów do rozwiązania, których 
nie można już odkładać na później i odraczać. Sama perspektywa 
zbliżającego się kresu życia zawiera element zagrożenia, z którym 
trzeba sobie jakoś poradzić. Różne powody i objawy lęku kumulują 
się w ciągu życia. Na starość zagrożone mogą zostać wartości, które 
mają istotne znaczenie dla istnienia jednostki: nie tylko samo życie 
fizyczne, ale także wolność psychiczna (w skutek konieczności na-
rzucenia sobie niezgodnych z wyznawanymi norm postępowania i 

                                                 
11 T. Stompór, Choroby nerek u osób w podeszłym wieku. Przew Lekarza 

2006; 10: 78-80. 
12 W. Randall, Ograniczenia poznawcze: starzenie się i psychopatologia, 

przeł. Ewa Czerniawska, Wydawnictwo Naukowe PWN: Academica, War-
szawa 2006, s.494 
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modelu życia). Zagrożenie może dotyczyć także innych wartości, 
takich jak miłość określonej osoby, prestiż zawodowy, umiłowana 
praca lub idea. Zagrożenie tych wartości prowadzi do lęków i niepo-
koju. Wraz z wiekiem następuje, więc nasilenie obaw typu biolo-
gicznego, związanych z postępującym zniedołężnieniem i procesami 
dezintegracyjnymi zachodzącymi we własnym organizmie. Oprócz 
wymienionych występują także lęki irracjonalne (przed prześladow-
cami), pojawiają się lęki moralne (zdawanie sprawy z całości życia). 
Rodzina nie ułatwia człowiekowi staremu rozładowania tych stanów, 
bagatelizując na ogół i lekceważąc jego uczucia. Próba zrozumienia 
specyficznego charakteru rozterek duchowych starego człowieka i 
chęć ulżenia mu może stać się ważnym czynnikiem terapeutycznym. 
Czasem wystarczy serdeczna rozmowa, życzliwe i współodczuwają-
ce wysłuchanie starego człowieka, aby doprowadzić do poprawy 
nastroju samego seniora i wygładzenia jego kontaktów z bliskimi13. 

 
Samotność u osób starszych 
Poza fizycznymi dolegliwościami uciążliwością starego człowie-

ka jest samotność, w której żyje on bez ludzi albo wśród ludzi, ale z dala 
od nich, z poczuciem osamotnienia, niepozwalającym zadomowić się 
we własnym wewnętrznym świecie, ukoić samego siebie. Poczucie 
obcości, świadome izolowanie się lub podleganie wyłączaniu z życia 
przez innych, ograniczanie swojej codziennej i towarzyskiej aktywności 
prowadzi do społecznego niebytu człowieka starego, w którym przestaje 
się zauważać, że są inni i że „jestem ja sam”14. 

 
Podsumowanie 
Wiek podeszły - to okres, w którym dochodzi do nagromadze-

nia różnych szkodliwych czynników życiowych. Wcześniejsze umie-
jętne likwidowanie ich lub zapobieganie im może znacznie przedłu-
żyć stan dobrego samopoczucia. Do prawidłowych postaw społecz-

                                                 
13 A. Fabiś., Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie: wybrane 

zagadnienia współczesnej gerontologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Mar-
ketingu, Sosnowiec 2005, s.208. 

14 A. Nowicka, Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków 
2006, s. 298. 
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nych nie należy „opiekowanie się" ludźmi w wieku podeszłym, ale 
akceptacja sposobu ich życia i stymulowanie do pełniejszej socjali-
zacji. Problemem staje się zmiana postaw społecznych, którą można 
osiągnąć przez zmianę stosunku członków rodziny do osób w wieku 
podeszłym z przedmiotowego na podmiotowy15. 

W postępowaniu leczniczym wobec częstego występowania 
licznych dolegliwości i nieznanych interakcji lękowych pogarszają-
cych wydolność intelektualną i fizyczną, zasadą powinno być stoso-
wanie leków jak najrzadziej, a jeśli są konieczne - unikanie poli-
pragmazji i podawanie jak najniższych dawek.  

Psychologia i psychiatria wieku podeszłego powinny razem z 
geriatrią stworzyć nowy model rozwiązywania problemów ludzi w 
wieku podeszłym16. 

 
Streszczenie 
Mimo, iż trudno jest jednoznacznie zdefiniować pacjenta ge-

riatrycznego, to tym terminem określa się osobę najstarszą, najbar-
dziej schorowaną i niesprawną. Wiele współistniejących chorób i 
wynikających z nich niesprawności stanowi wyzwanie intelektualne 
dla lekarzy i jest przyczyną wielu ograniczeń terapeutycznych. W 
praktyce klinicznej, pacjentem geriatrycznym jest osoba starsza 
obarczona wieloma chorobami zależnymi od wieku, z których przy-
najmniej jedna pojawiła się jako nowa lub uległa zaostrzeniu. 

Pacjent geriatryczny manifestuje fenotypowe zmiany zależne 
od wieku, które maskują objawy zależne od chorób. Prezentacja 
choroby w starości staje się niewyraźna i nietypowa, co utrudnia 
wczesne jej wykrywanie i leczenie. Złożone problemy zdrowotne 
zależne od wieku, przy spadku rezerw ustroju, prowadzą do licznych 
dysfunkcji narządowych. 

 

                                                 
15 A. Leszczyńska-Rejchert., Człowiek starszy i jego wspomaganie: w 

stronę pedagogiki starości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
2005, s.245 

16 Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa: diagnoza i program 
działania, PAN, Komitet "Prognoz Polska 2000 Plus", Komitet "Prognoz 
Polska 2000 Plus", Warszawa 2008, s.243 
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Abstract  
Medical and psychological problems of old age 
Although it is difficult to define a geriatric patient, then this 

term is a person's oldest, most ailing and faulty. Many of coexisting 
diseases and the resulting disability is an intellectual challenge for 
physicians and is the cause of many constraints treatment. In clinical 
practice, geriatric patient is elderly person fraught with many diseas-
es dependent on the age of which at least one has emerged as a new 
or has been tightened. 

Geriatric patients manifesting phenotypic changes depending 
on age, which mask the symptoms dependent diseases. Presentation 
of the disease in old age becomes vague and unusual, which makes it 
difficult, early detection and treatment. Complex health problems 
depending on the age, the decline in reserves system, lead to numer-
ous systemic dysfunction. 
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Anna Maria Piskorska 

 
Rodzina sfilmowana. (nie) codzienność domu Beksińskich  

zobrazowana w filmie Ostatnia Rodzina 

 
O tym, że rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, 

mówią wspólnym głosem zarówno socjolodzy czy psychologowie i 
pedagodzy jak i prawnicy, a nawet ekonomiści (rodzina jako „go-
spodarstwo domowe”). W odniesieniu do podstawowego podziału 
grup społecznych rodzina stanowi grupę pierwotną (zresztą w ra-
mach tej podgrupy najważniejszą), ponieważ ma na celu zaspokoje-
nie fundamentalnych potrzeb jednostki, czyli przede wszystkim za-
pewnienie poczucia bezpieczeństwa, jest bowiem fundamentem, w 
oparciu o który młody człowiek będzie wzrastał i się rozwijał. W 
dalszej kolejności stanowi ona źródło postaw – wzorców zachowań 
realizowanych w życiu społecznym oraz wartości, jakie w życiu 
należy realizować lub – w sytuacji ich deficytu – o które należy wal-
czyć. Różnie definiowana ze względu na zmieniający się kontekst 
historyczny oraz różnorodne modele kulturowe rodzina stanowi ro-
dzaj uniwersalnej instytucji społecznej i występuje we wszystkich 
społeczeństwach ludzkich1. W nowoczesnych społeczeństwach euro-
amerykańskich przyjęte jest, że normalna rodzina składa się z mał-
żonków i ich własnych dzieci (którym rodzice są zobligowani za-
pewnić utrzymanie) oraz ewentualnie mieszkających w ich sąsiedz-
twie innych krewnych. W minionym wieku z powodu intensywnych 
przemian cywilizacji zachodniej również model rodziny został wy-
raźnie zmodyfikowany – o czym wyczerpująco pisze socjolog rodzi-
ny prof. Tomasz Szlendak, autor obszernej monografii dotyczącej 
tego zagadnienia:  

Szybka modernizacja kultury europejskiej, redukująca rolę du-
żej i silnej, wyposażonej w liczne funkcje społeczne i ekonomiczne 

                                                 
1 Tego typu uogólnienie można uznać za powszechnie akceptowane, 

mimo iż szczegółowa definicja rodziny będzie brzmiała rzecz jasna różnie – 
w zależności od kontekstu dziedziny, w ramach której zjawisko rodziny jest 
omawiane. 
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rodziny, wywołuje od początku XX w. istną „epidemię zakochań”. 
Rodzina założona w wyniku emocjonalnego współ-wyboru partnerów 
(Giddens nazywa to zjawisko emocjonalnym indywidualizmem) prze-
staje być wspólnotą pracy czy wspólnotą potrzeb ekonomicznych, a 
staje się wspólnotą zaspokajającą potrzeby zupełnie innego rodzaju: 
ciepła, troski, opieki, miłości i – co najistotniejsze – intymności2.  

Co więcej, dzisiejsze rodziny cechuje znacznie większe niż oneg-
daj wymieszanie kulturowe: tworzący ją członkowie mogą pochodzić z 
odmiennych krajów, a co za tym idzie mówić różnymi językami, mieć 
różne zwyczaje, uwarunkowania kulturowe, a nawet światopoglądowe. I 
choć Polski powyższa kwestia nie dotyczy w takim dużym stopniu jak 
to ma miejsce w krajach Europy Zachodniej, to i tak możemy mówić o 
głębokich przemianach struktur rodzinnych ze względu na zmiany w 
obrębie stylu życia, ograniczenia narzucane przez pracę, formy spędza-
nia czasu wolnego, a nawet – rzeczy wydawałoby się że całkiem pod-
stawową, czyli komunikację międzyludzką. Tak całą sprawę konkluduje 
prof. Szlendak:  

Rodzina dziś to swego rodzaju small-business, codzienny „akt 
balansowania” pomiędzy różnymi dostępnymi opcjami (…). 
Wszystko w jej ramach jest negocjowane: zakres wolności osobistej, 
harmonogram dnia, podział pracy i władzy między płciami oraz toż-
samość członków rodziny. Rodzina nuklearna bezpowrotnie odeszła 
od patriarchalnego modelu władzy i opiera się na partnerstwie (wza-
jemnej przyjaźni, poszanowaniu i współ-podejmowaniu decyzji 
przez wszystkich jej członków, z dziećmi włącznie). Rodzina taka to 
rodzina partnerska, zwana też demokratyczną czy egalitarną3. 

 
Rodzina – najważniejszy bohater zbiorowy polskich fil-

mów fabularnych xx wieku 
W tak zarysowanym kontekście wydaje się dość zrozumiałym, 

że kwestie związane ze współczesną rodziną znajdą swoje odzwiercie-
dlenie w tematyce podejmowanej przez reżyserów filmowych. I rze-
czywiście, zarówno w kinematografii światowej, jak i na polskim ryn-

                                                 
2 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, 

Warszawa 2010, s. 317 
3 Ibidem. 
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ku filmowym, dzieła związane z tematyką rodzinną stanowią bardzo 
duży procent wszystkich produkcji. Na potwierdzenie przedstawiam 
poniżej w formie prostej tabeli zestawienie filmów, które literalnie 
podejmują problematykę współczesnej rodziny, a które zostały zakwa-
lifikowane do konkursu głównego Festiwalu Filmowego w Gdyni, a 
następnie (wiele z nich) zdobyło Nagrodę Główną, czyli Złote Lwy. 
Wykreślenie obszaru badawczego w obrębie filmów rekomendowa-
nych przez jury tegoż festiwalu wiąże się z jego rangą i prestiżem. 
Niniejsze obserwacje poświadczają sami organizatorzy festiwalu, pi-
sząc na stronie domowej tego wydarzenia, iż „Festiwal Filmowy w 
Gdyni jest najważniejszą polską imprezą filmową, posiadającą status 
narodowego festiwalu filmowego, która w wyrazisty sposób przyczy-
nia się do upowszechniania kultury filmowej, promocji polskiego do-
robku filmowego i ugruntowania pozycji i odbioru rodzimej kinema-
tografii”4. Z kolei tego typu uznanie (zdobywanie nagród i to zarówno 
tych przyznawanych przez środowisko filmowców, jak i przez pu-
bliczność) świadczy o dużym zainteresowaniu tematem oraz przema-
wia za tym, by móc stwierdzić, że przynajmniej w pewnym stopniu 
uniwersalne zagadnienia związane z kondycją ludzką wzbudzają silne 
emocje i bardzo angażują odbiorców właśnie wtedy, gdy znajdują 
swoje ukontekstowienie w środowisku rodziny.   

Trudno w kilku zdaniach zebrać i poklasyfikować taką mno-
gość dzieł filmowych, warto jednak przynajmniej ogólnie zarysować 
wizję tego, jak różnorodne konotacje może ze sobą nieść motyw 
rodziny. I tak na przestrzeni ostatnich piętnastu lat powstały w Pol-
sce filmy o alternatywnych modelach rodziny (takich jak na przykła-
drodzina-układanka czy rodzina niepełna), filmy tematyzujące pro-
blem alkoholizmu, ubóstwa oraz przemocy w rodzinie, filmy o trud-
nościach w komunikacji międzypokoleniowej, o problemie niepełno-
sprawności któregoś z członków rodziny, a także filmy, które za 
pomocą przykładu konkretnej jednostkowej rodziny aspirowały do 
tego, by wypowiedzieć się na temat całej grupy społecznej (miesz-
kańców danego miasta, regionu, a nawet kraju). W tym kontekście 
poszczególni członkowie rodziny stawali się reprezentantami ogól-
noludzkich postaw, nosicielami powszechnych poglądów.  

                                                 
4 http://www.festiwalgdynia.pl/festiwal/o_nas/ [dostęp: 2.01.2016] 
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Rok pro-
dukcji 

Tytuł Reżyser 

2001 Cześć, Tereska (Złote Lwy) Robert Gliński 
jw Blok.pl  Marek Bukowski 
jw Głośniej od bomb  Przemysława Wojcieszek 
jw Portret podwójny Mariusz Front 
2002 Moje miasto  Marek Lechki 
jw W kogo ja się wrodziłem  Ryszard Bugajski 
2003 Przemiany  Łukasz Barczyk 
jw Wesele  Wojciech Smarzowski 
2004 Pręgi (Złote Lwy)  Magdalena Piekorz 
2006 Plac Zbawiciela (Złote Lwy)  Krzysztof Krauze, Joanna 

Kos-Krauze 
jw Chłopiec na galopującym koniu Adam Guziński 
2007 Sztuczki (Złote Lwy)  Andrzej Jakimowski 
jw Na boso Piotr Matwiejczyk 
2008 Futro Tomasz Drozdowicz 
jw Hania Janusz Kamiński 
jw Bracia Karamazow Petr Zelenka 
2009 Rewers (Złote Lwy) Borys Lankosz 
jw Magiczne drzewo Andrzej Maleszka 
jw Hel Kinga Dębska 
2010 Chrzest Marcin Wrona 
jw Erratum Marek Lechki 
jw Kołysanka Juliusz Machulski 
2011 Kret Rafael Lewandowski 
jw Lęk wysokości Bartosz Konopka 
jw Sala samobójców Jan Komasa 
jw Wymyk Grzegorz Zgliński 
jw Ki Leszek Dawid 
2012 Bez wstydu Filip Marczewski 
jw Mój rower Piotr Trzaskalski 
jw Bejbi blues Katarzyna Rosłaniec 
2013 Chce się żyć Maciej Pieprzyca 
2014 Zbliżenia Magdalena Piekorz 
2015 Moje córki krowy Kinga Dębska 
jw Panie Dulskie Filip Bajon 
jw Żyć nie umierać Maciej Migas 
2016 Ostatnia rodzina (Złote Lwy) Jan P. Matuszyński 
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Jako egzemplifikację problemu współczesnej rodziny wybra-
łam Ostatnią rodzinę, ponieważ film ten aktualizuje ów uniwersalny 
problem relacji pomiędzy członkami tej podstawowej komórki spo-
łeczneji zarazem umieszcza go w specyficznie polskim kontekście. 
Film Ostatnia rodzina – debiut filmowy Jana P. Matuszyńskiego 
wszedł na polskie ekrany we wrześniu 2016 roku już jako produkcja 
wysoko ceniona w środowisku filmowym, ponieważ został wcześniej 
nagrodzony m.in. główną nagrodą na Festiwalu Filmów Fabularnych 
w Gdyni, a obecnie zbiera kolejne laury na międzynarodowych fe-
stiwalach. Dzięki tym wysokim ocenom jego wartości zdecydowano 
się na jego szerszą dystrybucję i planowo film może obejrzeć pół 
miliona Polaków. Reasumując, przy wyborze tej egzemplifikacji 
miałam na względzie niniejsze przesłanki: 

– adekwatność tematyczną – fabuła filmu jak i jego warstwa 
znaczeniowa dotyczą ściśle relacji pomiędzy ojcem, matką i ich do-
rosłym już synem. Co więcej przedstawiają losy rodziny Beksińskich 
na przestrzeni lat, dzięki czemu jako odbiorcy uzyskujemy wgląd 
również w to, w jaki sposób zmieniała się tożsamość tejże rodziny i 
jakim modyfikacjom ulegały relacje między jej członkami (szcze-
gólnie po śmierci jednego z nich), 

– uznanie filmu za dzieło wysoko artystyczne w opinii kryty-
ków filmowych skłania do myślenia, że jest to film zasługujący na 
pogłębioną analizę, wielowymiarowy i proponujący oryginalne po-
dejście do powszechnego problemu, 

– dzięki szerokiej dystrybucji (nie tylko w kinach studyjnych 
dużych miast, lecz w większości kompleksów kinowych także pol-
skich miast średnich) ta propozycja filmowa ma szanse na zaistnienie 
w świadomości współczesnych Polaków, a zatem niezależnie od 
aspektu estetycznego (choć jest on kluczowy dla twórców filmów o 
aspiracjach artystycznych, do których reżyser Jan P. Matuszyński się 
bezsprzecznie zalicza) spełnia ona pewne funkcje społeczne. Już w 
pierwszy weekend po jego premierze film zobaczyło sto tysięcy wi-
dzów. Ponadto taka sytuacja pozwala mi zakładać, że również czy-
telnik niniejszego artykułu obcował z materiałem filmowym, z któ-
rego wywodzę finalne wnioski, dzięki czemu będzie mógł w procesie 
indywidualnej lektury samodzielne ustosunkować się do niniejszej 
analizy. 
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Beksińscy: Zofia, Zdzisław, Tomasz  
Historia opowiada o rodzinnym trójkącie: Zdzisławie Beksiń-

skim, jednym z najważniejszych polskich malarzy końca XX wieku, 
jego żonie Zofii Beksińskiej oraz ich synu Tomaszu Beksińskim, 
tłumaczu i autorze sugestywnych audycji radiowych.  

Zdzisław Beksińki (1929-2005) zachował się w pamięci po-
tomnych jako bardzo interesujący artysta sztuk wizualnych, choć 
przez dłuższy okres życia parał się również innymi zajęciami: pra-
cował m. in w budownictwie i w branży motoryzacyjnej (projekto-
wał autobusy dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan"). Jako 
osobowość twórcza Beksiński wyrażał się przede wszystkim w ma-
larstwie, ale żywo interesował się również innymi mediami: fotogra-
fią, a także grafiką komputerową czy kamerą domową, które były w 
realiach PRLu nowinkami technologicznymi. Jego obrazy – najpierw 
wiele lat ukrywane przed cenzurą i pokazywane jedynie w wąskim 
gronie zaufanych przyjaciół, w latach 80. i 90. zaczęły dzięki mece-
natowi5 zyskiwać rozgłos na arenie międzynarodowej. Pokazywano 
je m.in. na wystawach we Francji, Niemczech i Belgii, a nawet w 
Japonii, gdzie po dziś dzień znajduje się około siedemdziesiąt prac 
artysty. Pamięć o Zdzisławie Beksińskim jako artyście przetrwała: 
jesienią 2016 roku w Krakowie z ramienia Nowohuckiego Centrum 
Kultury otwarto Galerię Beksińskiego w Krakowie6.  

Równie żywe wciąż jest zainteresowanie fenomenem rodziny 
Beksińskich jako pewnej niejednorodnej całości: dwa lata temu zo-
stała opublikowana książka biograficzna Magdaleny Grzebałkow-
skiej Beksińscy. Portret podwójny (nominacja do Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego w kategorii Reportaż Literacki 2014), a w 
2016 powstał film omawiany w niniejszym artykule. Zaproponowane 

                                                 
5 Mecenatu podjął się zafascynowany twórczością Beksińskiego Piotr 

Dmochowski – adwokat i profesor praskiego uniwersytetu, a także miłośnik 
sztuki i kolekcjoner. To Dmochowski zorganizował Beksińskiemu wystawy 
za granicą oraz otworzył i prowadził przez siedem lat galerię w Paryżu 
Galerie Dmochowski – Musée galerie de Beksinski. 

6 Galeria te jest trzecią w kraju (po Sanoku i Częstochowie) wystawą 
stałą prac artysty. Obecnie galeria ta dysponuje pięćdziesięcioma obrazami, 
stoma rysunkami i stoma fotografiami, które zostały przekazane Nowohuc-
kiemu Centrum Kultury w depozyt przez Annę i Piotra Dmochowskich. 
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w obu przypadkach perspektywy biograficzne wykraczają poza 
opowiadanie jednostkowej historii życia słynnego malarza i 
uwzględniają pozostałych członków rodziny jako równoprawnych 
bohaterów. W ten sposób uzyskujemy niepowtarzalną szanse wglądu 
w życie i osobowość Zofii Beksińskiej, żony Zdzisława, matki To-
masza, która nie zapisała się w historii sztuki jak jej mąż ani w pa-
mięci Polaków jako osobowość medialna jak jej syn. Aleksandra 
Konieczna – aktorka, odtwórczyni roli Zofii – w wywiadzie zwracała 
uwagę na stoicyzm cechujący tę bohaterkę: 

Nie uważała się za dobrą żonę, bo nie miała pojęcia, co tak 
naprawdę dzieje się w głowie męża. Według niej samej jedynym jej 
walorem było to, że nie miała o nic pretensji – zupełnie jak stoicy7. 

Z kolei w innej rozmowie na pytanie, kim była Zofia Beksiń-
ska, aktorka odpowiada: 

Była żoną znanego malarza. Matką kultowego dziennikarza i 
tłumacza. Enigmą. W materiałach archiwalnych, które oglądałam, 
wyraźnie widać kogoś, kto się nie wyraża. Spędziła większość swo-
jego życia jako gospodyni domowa, obsługująca męża, syna, matkę i 
teściową. Niektórzy o niej mówili, że była szarą eminencją tej rodzi-
ny. Usytuowana gdzieś z boku między dwoma mocnymi osobowo-
ściami, a jednak po cichu trzymająca całą trójkę w pionie8. 

Trzeci bohater filmu, Tomasz Beksiński, prezenter związany 
głównie z III programem Polskiego Radia został w środowisku 
dziennikarzy muzycznych zapamiętany jako jedna z bardziej chary-
zmatycznych osobowości, twórca szczególnych, autorskich audycji 
radiowych.  

Warto w tym miejscu nadmienić, że już po pierwszych projek-
cjach podniosły się głosy sprzeciwu wobec filmu zgłaszane przez 
znajomych i członków dalszej rodziny Beksińskich, dotyczące 
przedstawienia bohaterów w sposób nierzetelny, przerysowany, a 
największe obiekcje dotyczyły właśnie osoby/postaci Tomasza. 

                                                 
7 http://archiwum.stopklatka.pl/artykul/ostatnia-rodzina-szczegoly-

filmu-o-beksinskich [dostęp z dnia: 2.01.2017] 
8 http://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,20769798,matka-polka-muza-

artysty-szara-eminencja-kim-byla-zofia-beksinska.html [dostęp z dnia: 
2.01.2017] 
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Trudno nie oddać głosom tego typu słuszności, ponieważ film jako 
konstrukt narracyjny rządzi się swoimi prawami i nawet jeśli jego 
twórcy wprost artykułują swoje predylekcje do biografizmu, to 
wszak utwór filmowy pozostaje i tak dziełem w pełni fikcyjnym. 
Pośród różnych opinii (wyrażanych między innymi przez Wiesława 
Weissa – członka rodziny Beksińskich, autora książki pod wiele 
mówiącym tytułem Tomek Beksiński. Portret prawdziwy, ale także 
przez współpracownika radiowego Piotra Stelmacha oraz przyjaciół-
kę Tomasza Anetę Awtoniuk)9 wydaje mi się szczególnie interesują-
ca obserwacja, że ów wielogłos znajomych cechuje się dużym zróż-
nicowaniem ocierającym się wręcz o wewnętrzną sprzeczność – gdy 
bowiem osoby z tzw. najbliższego otoczenia zaczynają opisywać, 
jaki Tomek albo pan Zdzisław byli „naprawdę”, okazuje się, że każ-
dy z mówiących ma swoją własną wizję owej prawdy, a wszystkie 
razem nie tworzą koherentnej całości. W tym ujawnia się tajemnica, 
jaką ze względu na swoją wielowymiarowość stanowi każdy czło-
wiek, a o której pozytywnie wypowiadał się w wywiadzie odtwórca 
roli Tomka Dawid Ogrodnik, podkreślając, iż to dobrze, że osobo-
wość i styl życia Tomasza wzbudzają tyle kontrowersji i prowokują 
do różnych „interpretacji”, bo świadczy to o tym, że był skompliko-
waną, wielowymiarową osobą i do końca pozostał tajemniczy. Na-
stępnie zaś Ogrodnik dodaje: 

Jego ból potęgowała zaskakująca samoświadomość. Dla mnie 
to był ogromny szok. Nie sądziłem, że do tego stopnia można wie-
dzieć, co i dlaczego się z tobą dzieje. Nagle stajesz przed bardzo 
autentycznym wyborem: żyjesz albo nie żyjesz. I ja dzięki tej roli 
miałem okazję zadać sobie to pytanie10. 

Wielką pomocą, ale zarazem również (trochę paradoksalnie) 
dodatkowym obciążeniem była dla twórców Ostatniej rodziny nie-
przebrana ilość materiałów archiwalnych, jakie zostały w domu Bek-

                                                 
9 Wspomniane głosy krytyczne można poznać, czytając artkuł: 

http://natemat.pl/192039,tomek-beksinski-to-nie-byl-swir-i-polglowek-
batalia-przeciwko-ostatniej-rodzinie [dostęp z: 2.01.2017] 

10 
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20764833,146943,Ostatnia-
Rodzina--Dawid-Ogrodnik--Poznalem-takiego.html [dostęp z: 2.01.2017] 
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sińskich. Okazało się bowiem, że Zdzisław Beksiński z upodobaniem 
(żeby nie powiedzieć wręcz fanatyzmem) nagrywał metodą home 
video całą (nie)codzienność swojej rodziny. Był w ten proces zaan-
gażowany do tego stopnia, że nawet gdy działy się rzeczy zdawałoby 
się wymagające natychmiastowej interwencji, na przykład wybuchy 
agresji Tomasza, podczas których tłukł naczynia lub demolował 
meble (wybuchy, które wyładowywał przede wszystkim na matce), 
wówczas Zdzisław – miast przyjść na pomoc Zofii – w pierwszym 
odruchu sięgał po kamerę. Przy tak rozbudowanym materiale (poza 
nagraniami wideo pozostała również niezliczona ilość zdjęć i sporo 
listów) twórcy musieli przezwyciężyć pokusę li i jedynie odtwarza-
nia scen, które faktycznie miały miejsce w domu Beksińskich – co 
im się szczęśliwie udało i dzięki temu powstała spójna i nader intere-
sująca interpretacja rodziny jako pewnego uniwersum, daleko wy-
kraczającego poza prosty schemat filmu biograficznego. 

 
Metafora domu 
Dom to pojęcie określające nie tylko miejsce, budynek, ale 

stanowi on – bodaj przede wszystkim – archetyp kojarzony z dzie-
ciństwem, czyli źródłem indywidualnej osobowości oraz z podstawą 
do budowania relacji międzyludzkich. Magdalena Grzebałkowska 
pierwszy ustęp swojej książki o Beksińskich również poświęca meta-
forze domu: 

Dom mieszał ludziom w głowach. W ciemnych korytarzykach 
tracili poczucie czasu i przestrzeni. Wychodzili z pracowni do ła-
zienki, a trafiali ma werandę. Chcieli iść do dziecinnego, lądowali u 
Zofii. Przez kuchnię wchodzili do spiżarni, przez pokój Tomasza do 
babci Stanisławy, czyniąc nieraz konfuzję. Szukali drzwi do pracow-
ni, zamiast tego stawali przed szafą z gipsowymi czaszkami. 

Nocna trasa do łazienki, którą Zdzisław swego czasu wytyczył 
małymi żaróweczkami, zamiast wspomagać pokonywanie zakrętów, 
utrudniała przejście. Beksiński zwierzył się kiedyś Wańkowi, że 
światełka z korytarza składają się na skomplikowaną materię jego 
snów. (…) 

Domu Beksińskich już nie ma. Został wyburzony pod koniec 
lat siedemdziesiątych XX wieku. 
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Beksińskich też już nie ma. Zdzisław, ostatni z rodziny, został 
zamordowany w 2005 roku.11 

Dom tak opisany zyskuje cechy archetypowe i staje się miej-
scem niemal mitycznym, na zawsze utraconym. Jednocześnie biogra-
fistka zwraca uwagę, że także człowieka w momencie jego śmierci 
tracimy bezpowrotnie, a pamięć o nim przekształca go w mit. 

 
Dychotomie 
Fabuła Ostatniej rodziny rozgrywa się już po przeprowadzce 

do Warszawy, tak że bohaterowie wyrażają już jedynie tęsknotę za 
wyżej opisanym domem w Sanoku jako miejscem, które ich w jakiś 
sposób łączyło, scalało, a które utracili i za którym tęsknią. Wolno-
stojący dom zastąpiły mieszkania (osobne rodziców i Tomka) na 
warszawskim blokowisku, usytuowane względem siebie w ścisłym 
sąsiedztwie. W pierwszym z nich żyją Zdzisek i Zosia Beksińscy 
razem z matkami jednej i drugiego (ponieważ starsze już panie wy-
magają stałej opieki), w drugim swoje głównie samotnicze życie – 
sporadycznie przenicowywane kolejnymi próbami bycia z jakąś ko-
bietą – wiedzie Tomasz. 

a) Świat zewnętrzny – świat wewnętrzny 
Tak docieramy do pierwszego kontrastu: zestawienia metarze-

czywistości bogatych i zróżnicowanych światów wewnętrznych każ-
dego z bohaterów z fasadą szarych blokowisk warszawskiego osie-
dla, gdzie dominuje poczucie ciasnoty, alienacji (wspólnota miesz-
kaniowa to tylko nazwa – jakże ironiczna!), a każdy żyje tu zamknię-
ty w swojej betonowej klatce. Klaustrofobiczne poczucie wzmaga 
koncept operatorski: oszczędna, zdyscyplinowana praca kamery, 
kadry ograniczone ścianami, sufitem i podłogą, ujęcia realizowane 
niemal wyłącznie w którymś z wnętrz.  

b) Alienacja – wspólnota 
Drzwi do pokoju zamknięte lub otwarte, głównie zamknięte – 

to czytelna metafora pozamykanych ludzkich wnętrz. Przywodzi nas 
ona do kolejnej dychotomii: alienacja – wspólnota. Zarówno Zdzi-
sław jak i Tomek są osobowościami nietuzinkowymi, z trudnością 
dopasowującymi się do norm społecznych i przez to alienującymi 

                                                 
11 M. Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, Kraków 2014, s. 8. 
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się, żyjącymi w dużej mierze w świecie własnych fascynacji (np. 
muzyka) i fobii (np. dyskomfort związany z kontaktem fizycznym). 
W tym rodzinnym trójkącie to matka i żona – Zofia uosabia wraz z 
pierwiastkiem kobiecym miłość i cierpliwość, wyrozumiałość. Mimo 
piętrzących się trudności stara się jako westalka domowego ogniska 
stworzyć na płaszczyźnie emocjonalnej poczucie więzi rodzinnych. 
Ostatecznie jej się to udaje, co wyraża konstatacja, iż każdy z Bek-
sińskich, pozostając na marginesie społeczeństwa ujmowanego w 
skali makro, stanowi integralną część najmniejszej komórki społecz-
nej, czyli własnej rodziny.  

c/. Egocentryzm – altruizm 
Dom Beksińskich – jak każdy dom rodzinny – dotykały różne 

„powszednie katastrofy”: kłótnie, kłopoty finansowe, choroby. Mimo 
że wiele rzeczy w filmie zostaje tylko na poziomie podtekstu (jak na 
przykład depresja Zofii – bohaterka bierze co jakiś czas jakieś proszki, 
ale nikt z pozostałych domowników nie został wtajemniczony w to, 
czemu mają one przeciwdziałać), to zróżnicowane stany psychiczne 
bohaterów stanowią niewątpliwie jeden z kluczowych tematów. Z 
powodu swoich dziwactw i natręctw męskie grono domowników 
określano (także w opinii publicznej) jako egocentryków. Niemniej, 
gdy sprawie przypatrzeć się z bliska, relacje między członkami rodzi-
ny cechuje głęboki wzajemny szacunkiem i tolerancją. Zofia i Zdzi-
sław – choć może nie odzwierciedlają powszechnych wyobrażeń o 
tzw. parze idealnej – w pełni akceptują się takimi, jakimi są. A to 
oznacza realizację naprawdę wzniosłego ideału relacji międzyludz-
kich, szczególnie trudnego w czasie, gdy Zofia zapada na śmiertelną 
chorobę i decyduje, że nie będzie się leczyć. Innym ogromnym wy-
zwaniem dla troskliwych rodziców jest stawianie czoła kolejnym pró-
bom samobójczym Tomka – ich jedynego syna. Tomek zaś, mimo 
chronicznej depresji, która niejako skazuje go na wzmożone zaintere-
sowanie własnym ego, uczestniczy w życiu rodziny i w okresach lep-
szego samopoczucia okazuje im troskę i wielkie przywiązanie. 

d. Życie – śmierć 
Fabuła filmu obejmuje całą późniejszą historię rodziny Bek-

sińskich, aż do jej końca, czyli śmierci ostatniego z jej członków – 
Zdzisława. Śmierć jest tematyzowana przez narrację filmową tak 
często, że niemal można odnieść takie wrażenie, że siedzi z bohate-
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rami przy jednym stole jako pełnoprawnym uczestnik wydarzeń. 
Zofia umiera 22 września 1998, Tomasz zaś popełnia samobójstwo 
rok później. W związku z tymi wydarzeniami oraz twórczością i 
okolicznościami śmierci samego artysty, rodzina Beksińskich jest 
określana przez niektórych jako „przeklęta”12. 

e. Artyzm – zwyczajność 
Demoniczna i mocno przekoloryzowana pogłoska o swoistym fa-

tum ciążącym nad familią Beksińskich tak naprawdę powinna być ra-
czej tłumaczona genetycznym schorzeniem oraz pewnym nagromadze-
niem nieszczęśliwych wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu tej rodzi-
ny. Mroczną atmosferę wokół Beksińskich budowała zapewne wymowa 
dzieł artysty, które interpretatorzy najczęściej określali mianem katastro-
ficznych, a które odważnie eksplorowały tematy tabu związane ze sferą 
erotyczną, dewiacjami ciała, przemocą. Grzebałkowska w swojej bio-
grafii porównuje osobowość ojca i syna sugerując, że właśnie dzięki 
twórczości, Zdzisław Beksiński mógł rozładować swoje frustracje i 
przepracowywać lęki, tak by na co dzień żyć we względnej homeostazie 
psychofizycznej. Natomiast Tomasz – nie mając takiej „drogi ujścia”, 
szansy na skanalizowanie gdzieś swoich problemów emocjonalnych – 
grzązł coraz bardziej w swojej obsesyjnej samotności, która ostatecznie 
pochłonęła go bez reszty.  

f. Miłość – nienawiść 
Właśnie ów emocjonalny paraliż, jakiego doświadczała ta 

dwójka mężczyzn można mylnie nazwać egoizmem i niezdolnością 
do miłości. Twórcy filmu wyraźnie poddają tak mocną tezę w wąt-
pliwość. W jednej ze scen Ostatniej rodziny Zdzisław rozmawia z 
Zofią, gdy ta wyraża swoje rozżalenie: „Nikt nie gwarantował ci, że 
życie rodzinne jest samą atrakcją.” Po czym sentencyjnie dodaje: 
„rodzina to grono ludzi, którzy tak, jak się lubią, tak się nie znoszą”. 
Tą i jej podobnymi scenami reżyser podkreśla ambiwalencję uczuć 
doświadczanych przez członków rodziny – przy czym owo „hasslie-
be” (pojęcie niemieckie, oznaczające gwałtowne uczucie oscylujące 

                                                 
12 Zdzisław został brutalnie zamordowany we własnym mieszkaniu w 

2005 roku. Według śledczych było to morderstwo na tle rabunkowym. To-
masz Beksiński popełnił samobójstwo po wielu latach zmagań z depresją i 
kilku wcześniejszych próbach odebrania sobie życia.  
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między miłością a nienawiścią – nie mające polskiego odpowiedni-
ka) nie zostaje w filmie zakwalifikowane jako dewiacja, rodzaj wy-
naturzenia, lecz coś, co po prostu trzeba ze spokojem zaakceptować. 

g. Norma – patologia 
O swoistym dysonansie poznawczym, którego doświadczamy ja-

ko widzowie, oglądając rodzinę Beksińskich w Ostatniej rodzinie mówi 
wprost Piotr Dmochowski, będący jednym bohaterem filmu przycho-
dzącym z zewnątrz, wchodzącym w świat Beksińskich spoza kontekstu 
tej rodziny. Jako nie-domownik, lecz zewnętrzny obserwator staje się 
koryfeuszem nas – widzów. Filmowy Dmochowski mówi ze zdumie-
niem: „Wszystko inaczej. Dom zwyczajny, pan taki wesoły. Spodziewa-
łem się jakiegoś zamczyska.” W tym być może należy upatrywać naj-
większej oryginalności owej bardzo interesującej propozycji filmowej. 
Większość filmów – włączając w to także te znajdujące się w tabeli na 
początku niniejszego artykułu – ukazuje patologię zwykłych polskich 
rodzin, dewiacje wyrastające z powierzchniowej normalności, masakry 
tkane z codziennych zdarzeń i dokonujące się w obrębie wspólnego 
życia. Natomiast rodzinę Beksińskich, która niemal nieustannie otaczała 
aura niezwykłości i która podejrzewano o różne rodzaje zdeprawowa-
nia, twórcy Ostatniej rodziny ukazują jako zwykłą i przez to bardzo 
bliską. Nie sposób się od nich oddzielić, zdystansować – w ciasnych 
korytarzach mijamy się jako widzowie z pędzącym do toalety Zdziś-
kiem i wpadającym w szał Tomkiem, by ostatecznie zrozumieć, że ich 
problemy nie różnią się niczym od naszych, a zatem i my sami jesteśmy 
tak samo (nie)normalni jak oni.  

 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje problem współczesnej rodziny w medium 

filmu. Jako egzemplifikację autorka wybrała zdobywcę tegorocznych 
Złotych Lwów - Ostatnią rodzinę, ponieważ film ten aktualizuje ów 
uniwersalny problem relacji pomiędzy członkami rodziny, a zarazem 
umieszcza go w specyficznie polskim kontekście. Historia opowiada 
o rodzinny trójkącie: Zdzisławie Beksińskim, jednym z najważniej-
szych polskich malarzy końca XX wieku, jego żonie Zofii Beksiń-
skiej oraz ich synu Tomaszu Beksińskim, tłumaczu i autorze suge-
stywnych audycji radiowych. Ostatecznie każdy z Beksińskich, po-
zostając na marginesie społeczeństwa ujmowanego w skali makro, 
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stanowi integralną część najmniejszej komórki społecznej, czyli wła-
snej rodziny. Tematy wywołane przez film zostały ujęte w dychoto-
miczne pary, między innymi: alienacja – wspólnota, egocentryzm – 
altruizm, życie – śmierć, sztuka – fizjologia itd. W ten sposób autor-
ka podejmuje dyskusję na temat kategorii normy i społecznego oraz 
psychologicznego kontekstu rodziny.  

Słowa klucze: rodzina, Beksińscy, sztuka, depresja, Polska, 
współczesność, relacje 

 
Summary 
Family filmed. (un)usual home of Beksińscy presented in the 

film The last family 
The article presents the problem of the modern family in the 

medium of film. As an exemplification the author has chosen the 
winner of this year's Golden Lion - The Last Family, because this 
film speaks about universal problem of the relationship between 
family members and also put it in a specifically Polish context. The 
story of the family triangle: Zdzisław Beksiński – one of the most 
important Polish artists of the late twentieth century, his wife Zofia 
Beksińska and their son Tomasz Beksiński – translator and sugges-
tive radio broadcaster. Finally, each member of this family, remain-
ing on the margins of society captured in macro scale, is an integral 
part of the smallest social unit. Topics of the film have been included 
in dichotomous pairs, inter alia: alienation – community, self-
centeredness – altruism, life - death, art - physiology etc. In this way, 
the author makes a discussion on the categories of standards and 
social and psychological context of the family. 

Key words: family, Beksinscy, art, depression, Poland, con-
temporaneity, reliations 
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Rozdzial II 
Dziecko w rodzinie 

 



182 
 

 



183 
 

 
Wiktoria Bielecka  

 
Opóźnienie rozwoju psychoruchowego u dzieci chorych na astmę 

 
Wstęp 
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym na tle neurorozwojo-

wym. Objawy autyzmu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i 
trwają całe życie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie naj-
częściej występującymi zaburzeniami na świecie. Szacuje się, że w 
Polsce cierpi na nie jedno na 300 dzieci. W Stanach Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii – jedno na 100. 

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym ważną rolę od-
grywa funkcjonowanie mózgu. Choroba polega na odcięciu się 
człowieka od zewnętrznego świata, ograniczeniu wymiany informa-
cji ze środowiskiem, subiektywnym poczuciu odizolowania. Prowa-
dzone badania wskazują, że autyzm może oznaczać wewnętrzną 
pustkę lub olbrzymie bogactwo przeżyć wewnętrznych1. 

 
Autyzm atypowy 
Autyzm atypowy diagnozuje się u dzieci, które do trzeciego 

roku życia rozwijały się prawidłowo, lub nie wykazują wszystkich 
typowych dla autyzmu objawów. Autyzm atypowy może być efek-
tem niezdiagnozowanych zaburzeń metabolicznych, które dopiero po 
kilku latach życia prowadzą do zaburzeń rozwoju. Często jednak 
stosują tę diagnozę lekarze, którzy nie chcą przestraszyć rodziców 
albo nie są pewni rozpoznania. Niezależnie od tego, czy u malucha 
diagnozuje się autyzm wczesnodziecięcy czy autyzm atypowy, po-
stępowanie jest podobne. Potrzebne będą jednak dodatkowe badania, 
które pomogą ustalić, czy mamy do czynienia z zaburzeniami meta-
bolicznymi. Jeśli tak, trzeba oczywiście zastosować odpowiednią 
dietę2. 

 
                                                 

1 B. Cytowska., B. Winczura., Dziecko z zaburzeniami w rozwoju, Im-
puls, Kraków 2006, 

2 T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki (red.), Autyzm- epidemiologia, dia-
gnoza i terapia. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010, s. 21 
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Interakcje społeczne i komunikacja 
Kluczowym objawem autyzmu jest deficyt umiejętności spo-

łecznych niezbędnych w zwykłej komunikacji i nawiązywaniu relacji 
interpersonalnych. Przejawy owych deficytów mają postać zacho-
wań, które są nietypowe w zestawieniu z zachowaniami dzieci zdro-
wych w tym samym wieku. U niemowląt autystycznych często ob-
serwuje się brak reagowania uśmiechem na twarze bliskich, spora-
dyczne nawiązywanie kontaktu wzrokowego z opiekunami (niemow-
lę, zamiast wodzić wzrokiem za opiekunem, np, matką, fiksować 
spojrzenie na jej twarzy, błądzi wzrokiem wokoło, co określa się 
mianem „pustego spojrzenia”), brak postawy antycypacyjnej wobec 
otaczających osób (oczekiwania na zaspokojenie potrzeb przez opie-
kunów), brak tendencji do wskazywania innym osobom palcem 
obiektów, którymi dziecko jest zainteresowane. Przyjmuje się, że 
pomimo istotnych trudności przywiązanie pomiędzy dziećmi auty-
stycznymi a ich opiekunami rozwija się, jednak ma ono nietypowy 
charakter. Dzieci te mogą mieć trudności z rozeznaniem i rozróżnie-
niem osób najbliższych takich, jak rodzice, rodzeństwo, a także na-
uczyciele. Mogą także nie reagować burzliwie, gdy są pozostawiane 
pod opieką osób obcych. Z drugiej strony, gdy naruszony zostanie 
plan aktywności, do którego przywykły, dzieci autystyczne często 
reagują intensywnym niepokojem lub złością. Stronią także od kon-
taktu fizycznego. Nie zwracają uwagi na głos opiekującej się nimi 
osoby, jej emocje czy gesty3. 

Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się do wieku szkolnego 
umiejętności społeczne dzieci autystycznych mogą się w pewnym 
stopniu rozwijać, zaś ich alienacja wobec otoczenia może stawać się 
mniej zauważalna. Jednakże zwykle deficyty utrzymują się – najczę-
ściej są one widoczne w trudnościach w uczestniczeniu we wspól-
nych zabawach z rówieśnikami oraz w braku szeregu subtelnych 
umiejętności społecznych, które są podstawą budowania bliższych 
relacji i przyjaźni. Zachowanie dzieci autystycznych w sytuacjach 
społecznych jest często nieporadne, a czasami może być wydatnie 

                                                 
3 S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.), Psychiatria. Tom II: 

Psychiatria kliniczna. Wydanie II. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 
2010, s. 591-597 
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niedostosowane lub nieodpowiednie. W wieku szkolnym częsty u 
dzieci autystycznych jest brak umiejętności podtrzymywania zwy-
kłych konwersacji, uboga mimika i gestykulacja towarzysząca kon-
wersacjom oraz mniejszy zakres dzielonych z innymi zainteresowań. 
W porównaniu z wymienionymi obszarami deficytów u dzieci auty-
stycznych relatywnie lepiej rozwinięte są umiejętności wzrokowo-
przestrzenne4. 

Sprowadzając powyższe trudności do jednego czynnika, 
przyjmuje się, że dzieci autystyczne cechują się zaburzeniami zdol-
ności do rozeznawania stanu emocjonalnego i uczuciowego innych 
osób w ich otoczeniu. W kontaktach z innymi jest im trudno trafnie 
rozpoznać motywacje lub intencje otaczających je osób. Napotykają 
one trudności w rozwijaniu empatii, interpretowaniu zachowań in-
nych osób i w konsekwencji, nie uwzględniając wzajemności (rów-
nowagi naprzemiennego „dawania” i „brania” cechującego relacje 
interpersonalne), sporadycznie reagują stosownymi, empatycznymi 
zachowaniami. Znaczne trudności sprawia im interpretowanie złożo-
nych, wieloznacznych komunikatów zabarwionych ironią, sarka-
zmem lub opierających się na metaforach. Subtelne znaki, takie jak 
zmiana tonu głosu, uśmiech, zmrużenie oka albo grymas mogą być 
przez nie pomijane lub budzić dezorientację5. 

 
Objawy autyzmu u dziecka 
Objawy autyzmu pojawiają się zwykle do trzeciego roku ży-

cia. Zdarza się jednak, że nieprawidłowości rozwoju mogą się ujaw-
nić znacznie wcześniej – już w ciągu pierwszych kilku miesięcy 
życia dziecka albo później – nawet około czwartego-piątego roku 
życia. W przypadku późnych objawów choroby mówi się o autyzmie 
atypowym. Często autyzm pojawia się nagle jako wyraźny regres w 
rozwoju, np. dziecko, które mówiło, nagle przestaje mówić. 

                                                 
4 H. Jaklewicz., Całościowe zaburzenia rozwojowe. [w:] I. Namysłow-

ska: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, 
s. 119-131 

5 L. Kanner. Autistic disturbances of affective contact. „Acta Paedopsy-
chiatrica”. 35 (4), s. 100–136, 2002 
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Autyzm jest jednym z wielu złożonych zaburzeń neurorozwo-
jowych. Spektrum autystyczne to grupa zaburzeń, które wpływają na 
zdolność komunikowania się, utrzymywania kontaktów społecznych 
i okazywania emocji. Objawy autyzmu są zwykle widoczne u dwu-
letnich dzieci, dlatego tak istotne jest ich wczesne rozpoznanie. Im 
szybciej rodzice zauważą niepokojące symptomy, tym wcześniej 
można zacząć leczenie. Pierwsze oznaki schorzenia u dzieci mogą 
dać o sobie znać nawet u 6-miesięcznych niemowląt. Jednak każde 
dziecko jest inne, dlatego nie wszystkie objawy muszą wystąpić u 
dziecka, by zdiagnozować autyzm6. 

Mimo, iż rozpoznanie autyzmu następuje zwykle między dru-
gim a trzecim rokiem życia, niektóre objawy autyzmu u dzieci moż-
na dostrzec dużo wcześniej. Jeśli 6-miesięczne niemowlę nie uśmie-
cha się, w wieku 12. miesięcy nie gaworzy i nie wykonuje żadnych 
gestów, a w wieku dwóch lat nie jest w stanie wypowiedzieć dwuwy-
razowych wyrażeń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest dziec-
kiem autystycznym7. 

Objawów autyzmu jest wiele. Dziecko autystyczne:8 
• woli być samo, 
• nie bawi się z innymi i nie jest twórcze w zabawie, 
• woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi, 
• unika kontaktu wzrokowego, 
• mało się uśmiecha, 
• ma ograniczoną mimikę twarzy, jego twarz nie wyraża wielu 

emocji, 
• nie reaguje na własne imię, 
• wydaje się nadpobudliwe, 
• czasami wpada w gniew bez wyraźnego powodu, 
• jest impulsywne, 
• nie mówi wcale albo używa słów bez znaczenia, 
• ma trudności w kontaktach z innymi ludźmi, 
• nie porusza się spontanicznie, 

                                                 
6 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008. 
7 E. Pisula, Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010, s. 22. 
8 E. Callaway, Rat models on the rise in autism research. „Nature”, 

2011-11-23. 
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• jest spętane ruchowo, 
• chodzi drobnym krokiem, 
• nie balansuje rękami, 
• jeśli mówi, to zwykle na jeden temat, 
• sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w rutynie, 
• ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk lub nie reaguje na ból. 
 
Przyczyny autyzmu 
Dokładna przyczyna występowania autyzmu nie jest znana. 

Do tej pory nie udało się wyodrębnić pojedynczego czynnika, który 
mógłby być odpowiedzialny za wywołanie choroby. Obecnie wy-
mienia się około 50 czynników, które zwiększają ryzyko pojawienia 
się choroby. Jak dotąd wykluczono koncepcje mówiące o psycho-
gennym podłożu autyzmu – nie znaleziono żadnych obiektywnych 
dowodów potwierdzających teorie o psychicznym podłożu tego 
schorzenia. Duże badania kliniczne nie potwierdziły związku pomię-
dzy szczepieniami (szczególnie szczepionką MMR) a autyzmem9. 

Poszukiwanie przyczyn autyzmu pozwoliło odkryć, że warun-
ki życia płodowego i porodu u dzieci, u których później stwierdzono 
autyzm, były gorsze. Najczęściej wymienia się tutaj komplikacje w 
czasie ciąży, takie jak strata poprzedniej ciąży, nadciśnienie, drgawki 
i białkomocz u matki w trakcie ciąży, zaawansowany wiek rodziców, 
przyjmowanie leków przez matkę w okresie prenatalnym, krwawie-
nie w czasie ciąży oraz cukrzyca. Jednakże dane uzyskiwane z badań 
nie są jednoznaczne, a czynniki ryzyka związane z przebiegiem ciąży 
nie występują we wszystkich ciążach, z których rodzą się dzieci 
cierpiące na autyzm.  

Ostatnio podkreśla się podłoże genetyczne w powstawaniu au-
tyzmu. Istnieją dane wskazujące na większą częstość występowania 
autyzmu u obu bliźniąt jednojajowych oraz cech autystycznych bez 
potwierdzenia choroby u rodzeństwa autystyków. Częściej niż w 
ogólnej populacji spotyka się zaburzenia rozwoju i zaburzenia po-
znawcze u krewnych osób autystycznych. Autyzmowi towarzyszą 
również inne zaburzenia genetyczne, takie jak zespół kruchego 

                                                 
9 D. Kowalska, M. Suchodolska, Autyzm w pułapce dorosłości, 

„Newsweek”, 2008, nr 49. 
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chromosomu X, stwardnienie guzowate, fenyloketonuria. Jednak 
pomimo identyfikacji szeregu genów podatności, które mogą mieć 
znaczenie w powstawaniu autyzmu, podłoże genetyczne tej choroby 
nadal pozostaje nieznane. Mówi się raczej o genetycznej predyspo-
zycji, a nie o dziedziczeniu autyzmu.  

Przyczyn powstawania autyzmu poszukuje się również w 
wśród czynników neurologicznych. U autystyków obserwuje się 
nieprawidłowości budowy struktur mózgu widoczne w badaniu przy 
pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) oraz ich funkcjonowania 
widoczne w encefalografii (EEG). Współwystępowanie epilepsji 
wskazuje na dysfunkcje mózgowe. We krwi chorych stwierdza się 
podwyższone poziomy neuroprzekaźników (dopaminy i serotoniny), 
tj. cząsteczek, które przenoszą sygnały pomiędzy komórkami ner-
wowymi10. 

 
Diagnostyka autyzmu 
W zależności od doświadczeń placówki do rozpoznania autyzmu 

używa się standardów amerykańskich bądź europejskich. Kryteria dia-
gnostyczne autyzmu dziecięcego wg ICD-10 (europejskie) to:11 

1. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie 
widoczny przed 3. rokiem życia w co najmniej jednym z 
następujących obszarów: 

• rozumienie i ekspresja językowa w społecznym 
porozumiewaniu się, 

• rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub 
wzajemnych interakcji społecznych, 

• zabawa funkcjonalna lub symboliczna. 
2. Łącznie musi wystąpić co najmniej sześć objawów spośród 

następujących: 

                                                 
10 T. Wolańczyk., Psychiatria dziecięca. [w:] M. Jarema, J. Rabe-

Jabłońska, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 331-334 

11 S. Pużyński, J. Wciórka., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zabu-
rzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. 
Kraków: UWM „Vesalius”, 2007, s. 194–214. 
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a) Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji 
społecznych: 

• niedostateczne wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, 
wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego 
regulowania interakcji społecznych, 

• niedostateczny (adekwatnie do wieku umysłowego i pomimo 
licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych, obejmujących 
wzajemne współdzielenie zainteresowań, aktywności i emocji, 

• brak odwzajemniania społeczno - emocjonalnego, 
przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na 
emocje innych osób; brak modulowania zachowania odpowiednio do 
społecznego kontekstu; słaba integracja zachowań społecznych, 
emocjonalnych i komunikacyjnych, 

• brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami 
radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, 
przynoszenia lub wskazywania innym ludziom przedmiotów 
osobistego zainteresowania). 

b) Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się: 
• opóźnienie lub całkowity brak rozwoju języka mówionego, 

które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub 
mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często 
poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia), 

• względny niedostatek inicjatyw i wytrwałości w 
podejmowaniu konwersacji (na jakimkolwiek występującym 
poziomie umiejętności językowych), 

• stereotypowe i powtarzające się wykorzystywanie słów i 
wyrażeń, 

• brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie (,,na 
niby”) lub zabawy naśladującej role społeczne. 

c) Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce 
zachowania, zainteresowań i aktywności: 

• pochłonięcie stereotypowymi zainteresowaniami o 
nieprawidłowej treści i zogniskowaniu albo zainteresowaniami 
nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, a nie 
z powodu treści i zogniskowania, 
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• wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, 
niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych, 

• stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, 
obejmujące stukanie bądź kręcenie palcami; złożone ruchy całego ciała, 

• koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych 
właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak np. ich 
zapach, odczuwanie powierzchni, powodowanego hałasu lub 
wibracji). 

 
Leczenie autyzmu 
Nie ma możliwości całkowitego wyleczenia autyzmu, ale 

szanse poprawy są większe przy wdrożeniu wczesnej terapii, gdyż 
zaburzenie to rozwija się w ciągu pierwszych trzech lat życia. 
Wprowadzając odpowiednie, indywidualnie opracowane programy 
terapeutyczne i edukacyjne można lepiej przystosować dzieci do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości, 
jeśli jest to możliwe biorąc pod uwagę stopień ich upośledzenia. 
Najwięcej korzyści przynoszą terapie behawioralne. Jednym z takich 
programów jest Early Start Denver Model (ESDM), tj. całościowy 
program dla bardzo małych dzieci. Uzyskane wyniki wskazują na 
skuteczność programu w zakresie zachowań adaptacyjnych oraz 
zmniejszania nasilenia objawów autyzmu12. 

W zakresie leczenia farmakologicznego pojawiły się ostatnio 
doniesienia o dużej skuteczności suplementacji diety, która poprawia 
wyniki klinicznej oceny dzieci cierpiących na zaburzenia ze spek-
trum autyzmu. Wymienia się tutaj witaminy, kwasy omega-3, anty-
oksydanty i inne substancje. Niemniej jednak, pomimo interesują-
cych doniesień wstępnych, do tej pory brak większych randomizo-
wanych badań klinicznych, które mogłyby bezsprzecznie potwier-
dzić ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. W stosunku do 
niektórych udowodniono brak działania13. 

                                                 
12 J. Błeszyński., Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Im-

puls, Kraków 2005, 
13 J. Błeszyński., Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, Impuls, Kra-

ków 2004, 
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Badania neurochemiczne wskazują na szereg nieprawidłowo-
ści związanych z poziomem neuroprzekaźników, neuropeptydów i 
endorfin. Podawanie leków hamujących wydzielanie dopaminy (neu-
roprzekaźnik) łagodzi takie zachowania osób autystycznych, jak 
stereotypie ruchowe i samookaleczanie. Badania nad zastosowaniem 
oksytocyny (neuropeptyd) u dzieci autystycznych w związku z wy-
kryciem jej roli w modulowaniu zachowań społecznych i emocjonal-
nych (zwłaszcza w rozwoju przywiązania), stwarza możliwości włą-
czenia jej do terapii chorych z autyzmem.  

Leczenie objawowe dotyczące zaburzeń towarzyszących, np. 
hiperaktywności, zachowań stereotypowych, epilepsji, nietolerancji 
pokarmowych, alergii, zaburzeń snu, zaburzeń mowy i innych, prowa-
dzone jest zgodnie z odpowiednimi schematami leczenia objawowego.  

Oprócz leczenia, osoby chore na autyzm wymagają zapewnie-
nia odpowiednich do swojego stanu zdrowia i rozwoju warunków 
otoczenia. Jeśli u chorego występuje wrażliwość słuchowa, należy 
zmniejszyć nadmiar hałasu do poziomu jego możliwości i wyelimi-
nować nieoczekiwane silne bodźce dźwiękowe. Jeśli chory źle znosi 
dużą liczbę osób, to należy zapewnić mu względny spokój. Stworze-
nie przewidywalnego schematu dnia w większości przypadków 
wpływa pozytywnie na zachowanie się chorego i pozwala mu bar-
dziej otwarcie komunikować się z otoczeniem14. 

 
Streszczenie 
Autyzm jest schorzeniem obejmującym szereg objawów i na-

leży do całościowych zaburzeń rozwoju, charakteryzujących się 
opóźnieniem lub nieprawidłowościami w zakresie rozwoju relacji 
społecznych, zachowania, komunikacji oraz funkcji poznawczych. 
Autyzm dziecięcy charakteryzuje się występowaniem czterech grup 
cech. Są to: upośledzenie funkcjonowania społecznego, zaburzenia 
komunikacji, ograniczony i powtarzający się wzorzec zainteresowań 
i aktywności oraz wczesny początek. Podstawą leczenia autyzmu jest 
odpowiednia psychoterapia. W terapii wykorzystywane są formy 
zabawowe, muzykoterapia, hydroterapia, hipoterapia, terapia ru-

                                                 
14 E. Pisula., Małe dziecko z autyzmem – diagnoza i terapia, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 
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chem. Leczenie farmakologiczne dotyczy zaburzeń współistnieją-
cych, takich jak napady padaczkowe czy zaburzenia zachowania. 
Najlepsze efekty terapeutyczne dotyczą rozwoju emocji i nawiązy-
wania kontaktów społecznych. 

 
Abstract 
Developmental delay in children with asthma 
Autism is a disorder involving a range of symptoms and is part 

of the overall developmental disorders characterized by delays or 
abnormalities in the development of social relationships, behavior, 
communication, and cognitive function. Autism is characterized by 
four groups of attributes. They are: impairment of social functioning, 
impaired communication, restricted and repetitive pattern of interests 
and activities, and early onset. The mainstay of treatment for autism 
is appropriate psychotherapy. The therapy uses playful forms, music 
therapy, hydrotherapy, hippotherapy, therapy movement. Pharmaco-
logical treatment applies coexisting disorders, such as seizures or 
abnormal behavior. The best therapeutic effects relate to the devel-
opment of emotional and social networking. 
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Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Emilia Cibor 

 
Uzależnienia behawioralne dzieci i rodziców w cyberprzestrzeni 

 
Dysfunkcyjne oblicze współczesnych mediów 
Możliwość spędzania czasu wolnego przed ekranem telewizora, 

monitorem komputera lub tabletu stała się nie tylko jedną z form ak-
tywności współczesnych rodzin, ale niestety także negatywną cechą 
charakteryzującą przemiany społeczne na przełomie XX i XXI wieku. 
Jak zauważył M. Jędrzejko, widać także wyraźny wzrost roli mediów 
cyfrowych w kształtowaniu opinii i postaw młodych pokoleń1. Dla 
wielu dzieci i nastolatków cyberprzestrzeń to nowe środowisko wy-
chowawcze, z jego pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. 
„Ekranowy” wychowawca często wręcz zastępuje rodziców, opieku-
nów stąd „cyfrowa niania” staje się ersatzem autorytetu dorosłych. 
Cyfrowe środowisko sprzyja niestety modelowaniu zachowań niewła-
ściwych, skłaniających do aktów ryzykownych, aspołecznych, bądź 
sprzecznych z prawem i poczuciem moralności społecznej. 

Badania amerykańskiej młodzieży prowadzone przez Fundację 
Rodziny Kaiser, opublikowane na początku 2010r., dowiodły, że 
istnieje związek między „screen time” (czasem spędzonym przed 
ekranem cyfrowego urządzenia) a otyłością, słabszymi wynikami lub 
brakiem satysfakcji w szkole, poczuciem nudy lub przygnębienia, 
trudnościami w relacjach z rodzicami2. 

 
Uzależnienia behawioralne uwarunkowane mediami cy-

frowymi 
Niektórzy badacze wnioskują, że formę uzależnienia stanowią 

zachowania postrzegane jako nadmierne spędzanie/tracenie poten-
cjalnie produktywnego czasu (np. hazard) oraz zajęcia z natury rze-
czy wypełniające czas wolny, umykające kontroli osoby uzależnionej 

                                                 
1 M. Jędrzejko., „Zawirowany” świat ponowoczesności, Oficyna Wy-

daw. Aspra-Jr, Warszawa-Milanówek 2015, s. 254. 
2 T. Lewin., If Your Kids Are Awake, They’re Probably Online, “The 

New York Times”, 20.01.2010, www.nytimes.com [dostęp 13.11.2016]. 
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(np. ćwiczenia, objadanie się, praca). Uzależnienie od telewizji, po-
strzegane jako marnowanie czasu wolnego, należy do grupy uzależ-
nień związanych z techniką lub komunikacją (np. gry wideo, Inter-
net). Ich objawem jest utrata kontroli nad ilością czasu korzystania z 
danego urządzenia oraz odczuwanie negatywnych konsekwencji z 
tym związanych3. 

W ostatnich dziesięcioleciach w Polsce ścierały się dwie grupy 
badaczy zjawiska uzależnień rozszerzających lub ograniczających ich 
etiologię wyłącznie do substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narko-
tyki). Tymczasem doniesienia literatury naukowej z całego świata 
wskazywały, że problem nowo definiowanych „uzależnień cyfrowych” 
jest realny, skoro spotkał się z tak ogromną uwagą badaczy ale i różno-
rodnym nazewnictwem (internetoholizm, internetozależność, uzależnie-
nie komputerowe (computer addiction), cyberzależność (cyberaddic-
tion) lub cybernałóg, infoholizm, infozależność (information addiction), 
siecioholizm (netaholics) lub sieciozależność (netaddiction), zespół 
uzależnienia od Internetu (Internet Addiction Syndrom – IAS), patolo-
giczne używanie Internetu (Pathological Internet Use), problematyczne 
używanie Internetu (Problematic Internet Use)). Stopniowo także i w 
naszym kraju w ostatnich latach dysfunkcyjne korzystanie z Internetu 
(oraz gier komputerowych, telefonów komórkowych, urządzeń mobil-
nych) zaczęto określać jako „uzależnienia behawioralne”. Pojęcie to jest 
obecnie akceptowane i uznawane przez szerokie rzesze pedagogów, 
psychologów i socjologów. 

 
Siecioholizm 
Jedną z form uzależnienia behawioralnego, związanego z 

funkcjonowaniem w świecie mediów cyfrowych, jest uzależnienie od 
Internetu. W gronie pierwszych badaczy, którzy zjawisko to opisali 
oraz zbadali własnym narzędziem, była amerykańska psycholog 
Kimberly Young. W latach 90. ubiegłego wieku przygotowała Inter-
net Addiction Test (z ang. test uzależnienia od Internetu), który przy 
określonej liczbie pozytywnych odpowiedzi na zawarte w nim pyta-
nia wskazywał na patologiczne używanie Sieci. Z uwagi na swoją 

                                                 
3 S. Sussman, M. B. Moran, Hidden addiction: Television, „Journal of 

Behavioral Addictions”, nr 2(3)/2013, s. 125. 
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prostotę, ale i fakt szybkiego rozwoju usług internetowych, narzędzie 
to doczekało się wielu modyfikacji, także w Polsce4. 

O ile IAT autorstwa K. Young uwzględniał 8 symptomów 
rozpoznawania siecioholizmu, o tyle A. Augustynek wyróżnił 6 cha-
rakterystycznych objawów tego zjawiska5: 

- silne pragnienie/przymus korzystania z Sieci, 
- narastające trudności z ograniczaniem czasu korzystania z 

Internetu, 
- złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do Sieci, 
- częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu bez określonego 

celu, mimo negatywnych skutków zdrowotnych/społecznych, 
- ograniczanie/utrata zainteresowań poza światem wirtualnym, 
- poświęcanie dużej ilości czasu na czynności związane z In-

ternetem (np. dyskutowanie o nim). 
Z uwagi na mnogość usług oferowanych poprzez Internet oraz 

treści w nim zawartych zdiagnozowanie u dzieci lub osób dorosłych 
zjawiska patologicznego korzystania z Sieci nie do końca ujawnia co 
tak naprawdę internauta robi. Stąd też można spotkać w literaturze 
przedmiotu określenia wskazujące na niewłaściwy charakter korzy-
stania z Internetu ukazujące najczęściej wybierane aktywności, np. 
„gry internetowe, sieci/portale społecznościowe i komunikatory, 
pornografia i cyberseks, hazard online”6. Warto dodać, że Międzyna-
rodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) 
nie obejmuje takiego pojęcia jak „uzależnienie od Internetu”, jednak 
ze względu na charakter tego zaburzenia powinno być ono traktowa-
ne jak inne uzależnienie od czynności (np. hazard, zakupoholizm), 
czyli jako „zaburzenie od nawyków i popędów”7. 

                                                 
4 Por. J. Jarczyńska., Problematyczne używanie Internetu przez młodzież 

i młodych dorosłych - przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawi-
ska, „Przegląd Pedagogiczny” nr 1/2015, s. 119-136. 

5 A. Augustynek, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszech-
nienie, terapia, Difin, Warszawa 2010, s. 47. 

6 J. Jarczyńska, Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i 
młodych dorosłych - przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawi-
ska, „Przegląd Pedagogiczny” nr 1/2015, s. 122. 

7 S. Kozak, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, 
zapobieganie w rodzinach i w szkołach, Difin, Warszawa, 2014, s. 126. 
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Siecioholizm, podobnie jak fonoholizm (uzależnienie od tele-
fonów komórkowych), jest zjawiskiem społecznie egalitarnym. 
Sprzyja temu szeroka dostępność Polaków do urządzeń gwarantują-
cych łączność z Internetem. Wg raportu „Diagnoza społeczna” w 
2015r. w naszym kraju niemal 95% małżeństw z dziećmi posiadało 
komputer i dostęp do Internetu, a udział osób korzystających z Inter-
netu w grupach wiekowych od 16 do 44 lat był wysoce zbliżony (16-
24 lata – 97,5%, 25-34 lata – 92,9%, 35-44 lata – 85,6%)8. Dane te 
jasno uświadamiają słuszność tezy, że patologicznym używaniem 
Internetu mogą być zagrożone w równym stopniu dzieci, młodzież 
oraz dorośli.  

Fakt wystąpienia uzależnienia od Internetu nie zależy od po-
ziomy wykształcenia, stanu majątkowego, miejsca zamieszkania czy 
wykonywanej profesji. Jedne z pierwszych opisów ofiar siecioholi-
zmu opublikowane w literaturze polskiej9 przedstawiają historie lu-
dzi, których społeczna pozycja czy zakres odpowiedzialności rodzi-
cielskiej hipotetycznie powinny wykluczyć z grona osób zagrożo-
nych patologicznym korzystaniem z Internetu (np. pracująca matka 2 
dzieci w wieku szkolnym wychowująca je samotnie pod nieobecność 
męża odbywającego służbę na misji wojskowej). 

Jak przy każdym innym uzależnieniu od substancji psychoak-
tywnych, także uzależnienia behawioralne wywołują zagrożenia zdro-
wia somatycznego i psychicznego oraz zaburzenia społeczne. W przy-
padku członków rodziny należy tu wymienić takie negatywne następ-
stwa jak: zmniejszenie aktywności zawodowej (w dalszym etapie pro-
blemy finansowe, utrata pracy), zanik więzi rodzinnych, zawężenie 
aktywności do Sieci, problemy z nauką szkolną, zanik wychowawczych 
funkcji rodziny, rozpad małżeństw lub związków, problemy z nawiązy-
waniem nowych kontaktów interpersonalnych, zanik kontaktów inter-
personalnych w tzw. realu na rzecz świata wirtualnego10. 

                                                 
8 Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Cza-

piński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 365. 
9 Zob. A. Augustynek, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpo-

wszechnienie, terapia, Difin, Warszawa 2010; M. Jędrzejko, A. Taper, 
Dzieci a multimedia, Aspra-Jr, Warszawa – Dąbrowa Górnicza 2012. 

10 M. Jędrzejko, A. Taper, Dzieci a multimedia, Aspra-Jr, Warszawa – 
Dąbrowa Górnicza 2012, s. 71. 
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Siecioholizm wśród dzieci i młodzieży w Polsce – badania 
własne 

Badania dotyczące nadużywania Internetu przez polskie dzieci 
i młodzież rozpoczęto pod koniec pierwszej dekady XXI w. Zazwy-
czaj grupa wskazująca na cechy występowania siecioholizmu sięgała 
kilku-kilkudziesięciu procent badanej populacji. Np. według badań 
EU NET ADB z 2012r. prowadzonych na grupie blisko 2 tys. 
uczniów klas III gimnazjum 13,3% uczniów to dysfunkcyjni użyt-
kownicy Internetu, z czego kryteria nadużywania Internetu spełniało 
tylko 1,3% badanych. Niestety, obok Hiszpanii i Rumunii były to 
jedne z najwyższych wskaźników w Europie. Statystycznie częściej 
podatni na siecioholizm byli chłopcy, starsza młodzież oraz dzieci 
rodziców o wykształceniu podstawowym11. 

Choć działalność profilaktyczna w zakresie prawidłowego ko-
rzystania z urządzeń cyfrowych jest podejmowana od kilku lat przez 
szkoły i organizacje pozarządowe, wyraźnie jednak widać że pro-
blem ten w skali społecznej nie maleje, a wręcz narasta korelując z 
nowymi formami uzależnień takimi jak fonoholizm. Biorąc pod 
uwagę ten fakt wskazane jest prowadzenie systematycznych badań w 
tym zakresie i sprawdzanie efektywności podejmowanych działań 
zapobiegawczych. W tym celu w czerwcu 2016r. przeprowadzono 
badania własne dotyczące nasilenia występowania zjawiska siecio- i 
fonoholizmu wśród nastolatków regionu radomskiego. W uwagi na 
ograniczenie tematyki tekstu do tego pierwszego uzależnienia, anali-
zie poddana zostanie część uzyskanych wyników badań. 

Do przeprowadzenia badań wybrano metodę sondażu diagno-
stycznego oraz technikę ankiety. Narzędziem badawczym był kwestio-
nariusz ankiety obejmujący 22 pytania z „Testu Problematycznego 
Używania Internetu” R. Poprawy (tzw. TPUI22), zmodyfikowany w 
warstwie językowej dla potrzeb uczniów, a nie osób dorosłych. TPUI22 
zawiera do każdego pytania jednakową sześciostopniową kafeterię od-
powiedzi punktowaną od 0 do 5: nigdy (0 pkt.), sporadycznie (1 pkt.), 
rzadko (2 pkt.), czasami (3 pkt.), często (4pkt.), zawsze (5pkt). W teście 

                                                 
11 EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w 

Polsce i Europie, K. Makaruk, Sz. Wójcik (red.), FDN, Warszawa 2012, 
www.saferinternet.pl [dostęp 10.11.2016]. 
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można zdobyć od 0 do 110 pkt. Tabela 1 prezentuje przedziały punkto-
we i interpretację uzyskiwanych wyników. 

 

Tabela 1. Sposób interpretowania TPUI22 

Punkty uzyskane z testu Ryzyko uzależnienia 
0 – 1 bardzo niskie 
2 – 10 niskie 
11 – 49 przeciętne 

50 – 79 wysokie 

80 – 110 bardzo wysokie 
Źródło: R. Poprawa, Test problematycznego używania Internetu. Ad-

aptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K. Young, „Prze-
gląd Psychologiczny Tom 54” nr 2/2011, s. 209. 

 

Dobór grup badawczych odbył się w sposób losowy, z nie-
znaczną przewagą na korzyść kobiet (50,7%). Populację 75 respon-
dentów tworzyli uczniowie klasy VI szkoły podstawowej (40 osób) 
oraz klasy III gimnazjum (35 osób), a zatem osoby w przedziale 
wiekowym 12-17 lat. Suma punktów uzyskanych w teście w po-
szczególnych rodzajach szkół z uwzględnieniem podziału na płeć 
świadczy o przejawianym poziomie ryzyka uzależnienia od Interne-
tu, co prezentuje tabela 2. 

 

Tabela 2. Zaburzenia korzystania z Internetu wśród badanych 
Ryzyko 
uzależ-
nienia 

kobie-
ty SP 

męż-
czyźni 

SP 
kobiety 
Gimn 

męż-
czyźni 
Gimn 

Razem 
[N=75] 

Razem 

[%] 

bardzo 
niskie 0 0 1 0 1 1,3% 

niskie 1 2 1 4 8 10,7% 

przeciętne 15 18 15 9 57 76,0% 

wysokie 1 3 2 1 7 9,3% 
bardzo 
wysokie 0 0 2 0 2 2,7% 
Razem 17 23 21 14 75 100,0% 

Źródło: oprac. własne. 
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Średni wynik w badanej populacji wynosił 30 pkt, zaś odchy-
lenie standardowe 18 pkt. Co ciekawe, najniższy i najwyższy wynik 
osiągnęły uczennice gimnazjum, odpowiednio 0 i 87 pkt. 

W grupie zagrożonej problematycznym korzystaniem z sieci 
(poziom uzależnienia szacowany jako wysoki lub bardzo wysoki) 
jest 12,0% badanych, z czego wskaźnik ten wśród uczniów szkoły 
podstawowej wynosi 10,0%, zaś w gimnazjum 14,3%. Mogą być już 
u nich zauważalne pierwsze symptomy uzależnienia. Rys. 1 prezen-
tuje odsetek osób z różnym poziomem ryzyka uzależnienia w obu 
badanych typach szkół, gdzie wyraźnie widać niekorzystaną tenden-
cję zwyżkową w starszych grupach wiekowych. 

 

Rys. 1. Poziom ryzyka siecioholizmu wśród uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum [%] 

 
Źródło: oprac. własne. 
 
Celem dalszej analizy zebranego materiału badawczego po-

równano pytania, na które odpowiedzi miały najwyższe wskazania 
punktowe. Było to m.in. pytanie „Jak często uświadamiasz sobie, że 
przebywasz w sieci dłużej niż planowałeś?”. Aż 20 uczniów (13 ze 
szkoły podstawowej i 7 z gimnazjum) deklarowało, że ma z tym 
problem „często” lub „zawsze”. Sytuacja ta bywa zazwyczaj komen-
towana przez osoby bliskie, co również znalazło swe odbicie w od-
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powiedziach uczniów na pytanie „Jak często słyszysz, że za dużo 
czasu spędzasz on-line?”. 18 uczniów (8 SP, 8 Gimn) przyznaje, że 
takie komentarze słyszy „często” lub „zawsze”. Niestety, nastolatki 
zamiast przerwać korzystanie z Internetu w momencie przekroczenia 
dozwolonej ilości czasu starają się zbywać prośby domowników, 
odwlekać ten moment. 17 uczniów (7 SP, 10 Gimn) „często” lub 
„zawsze” lekceważy takie sugestie mówiąc „jeszcze trochę, zaraz, 
jeszcze kilka minut”. 

Niepokojący ponadto wniosek można postawić analizując od-
powiedzi respondentów na pytanie „Jak często zaniedbujesz obo-
wiązki domowe na rzecz przebywania on-line”. Średnia wartość 
odpowiedzi (2,1 pkt) wskazywała na jeden z wyższych wyników w 
teście – aż 31 uczniów przyznało, że obowiązki takie zaniedbuje 
„często” lub „czasami”. 

Powyższe zdarzenia nawiązują do objawów charakteryzują-
cych siecioholizm (wg A. Augustynka), a jest to m.in. silne pragnie-
nie/przymus korzystania z Sieci, narastające trudności z ogranicza-
niem czasu korzystania z Internetu, częstsze i dłuższe korzystanie z 
Internetu bez określonego celu, mimo negatywnych skutków zdro-
wotnych/społecznych. Zagrożenie grupy uczniów dysfunkcyjnym 
korzystaniem z Sieci być może nie budzi zdziwienia skoro ulegają 
jego sile także osoby dorosłe. Zaskakująco negatywne metody wy-
chowawcze rodziców na radzenie sobie z tym problemem wśród 
dzieci deklarowano w dalszej części badania, które było formą uzu-
pełnienia informacji pozyskanych w teście TPUI22. W przypadku aż 
49 uczniów rodzice nie ograniczają im czasu korzystania z kompute-
ra, a w 43 przypadkach brak takich ograniczeń zarówno w odniesie-
niu do komputera, jak i do telefonu komórkowego. 

W zmodyfikowanym teście TPUI22 zdarzyły się także odpo-
wiedzi uczniów, które mogą napawać optymizmem. Zdecydowana 
większość ankietowanych (67 osób) deklarowała, że nigdy lub spo-
radycznie wybiera spędzanie czasu w sieci zamiast spotkania z przy-
jaciółmi lub rodziną. Być może są to tylko pochopne wnioski, po-
nieważ dzisiejsi uczniowie w przeważającej większości posiadają 
nieograniczony miejscem i czasem dostęp do Sieci dzięki smartfo-
nom i bogatej ofercie operatorów sieci komórkowych. Uczniowie są 
dzięki temu stale „on-line”, nie odczuwają presji, że wyłączenie 
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komputera będzie dla nich jednoznacznie oznaczało bycie „off-line”. 
Z tego powodu wydaje się, że dotychczasowe narzędzia do badania 
uzależnień internetowych będą wymagały modyfikacji, większego 
odniesienia do specyfiki obecnej technologii informacyjno-
komunikacyjnej i tzw. nowych nowych mediów. 

Dzieci i dorośli często nie ograniczają swoich kontaktów in-
terpersonalnych na rzecz korzystania z mediów cyfrowych, ponieważ 
te media są bezustannie przy nich obecne. Nie chodzi tylko o fakt 
zabierania telefonu w najbardziej intymne miejsca, ale także fakt 
stałego dostępu do Sieci i korzystania z niej mimo obecności osób 
bliskich lub znajomych. Zostało to określone przez niektórych socjo-
logów jako „pokolenie zombie” czyli osób tylko pozornie funkcjonu-
jących w świecie rzeczywistym podczas gdy tak naprawdę całą uwa-
gę, energię poświęcają na korzystanie z cyberprzestrzeni, zaniedbu-
jąc swoje życie realne. Takie ograniczanie bądź utrata zainteresowań 
poza światem wirtualnym jest jednym z wymienianych wcześniej 
objawów siecioholizmu wg A. Augustynka. 

Bardzo niski, niski lub przeciętny poziom ryzyka uzależnienia 
od Sieci uzyskany przez respondentów nie do końca jednoznacznie 
prezentuje ich poziom immersyjnego zanurzenia w cyberprzestrzeni. 
Dodatkowe pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyły 
liczby godzin spędzanych w Internecie w dni powszednie i weeken-
dy. Analiza jakościowa pojedynczych kwestionariuszy uczniów (rys. 
2) bywa rozczarowująca, np. jeden z uczniów gimnazjum deklarował 
16h spędzanych w Sieci w dni powszednie i 24h (sic!) w weekendy, 
podczas gdy suma punktów uzyskanych w TPUI22 wyniosła zaled-
wie 41pkt. 

 
Rys. 2. Czas spędzany dziennie w Internecie przez uczniów 

nie zagrożonych (?) dysfunkcyjnym korzystaniem z Sieci [N=64] 
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Źródło: oprac. własne. 
 

Podsumowanie 
Wyniki badań własnych wskazują w wielu przypadkach na li-

beralny styl wychowania, brak konsekwencji wychowawczych doro-
słych lub brak jednomyślności rodziców w ustalaniu norm i zasad. Z 
punktu widzenia pedagogiki jest to wysoce niewłaściwa, błędna po-
stawa, ponieważ to właśnie rodzice stawiając mądre granice określa-
ją dzieciom w rzeczywistości ramy norm społecznych i gwarantują 
poczucie bezpieczeństwa. Egzekwowanie obowiązków szkolnych i 
domowych buduje w dziecku poczucie sprawstwa i odpowiedzialno-
ści za własne czyny, co w przyszłości przyczynia się pozytywnie do 
jego uspołeczniania. Bez tych elementów trudno mówić o skuteczno-
ści wychowywania w rodzinie jeśli dzieci nie są uczone ponoszenia 
konsekwencji swoich niewłaściwych zachowań. 

Metaforą takiej postawy rodziców może być określenie „poko-
lenie jednorożców”, opisujące zjawisko funkcjonujące w socjologii 
od niedawna. Współcześni rodzice, żyjąc najczęściej w rodzinach 
modelu 2+1 lub 2+2 hołubią swoje pociechy, starają się za wszelką 
cenę zapewnić im wszelkie dobra (także te „zbędne”), nie potrafią 
odmawiać swoim dzieciom nawet w uzasadnionych sytuacjach by 
nie spotkał ich ostracyzm małoletniego „partnera”. 

Istnieje wiele możliwości wspierania procesów wychowaw-
czych w polskich rodzinach, w tym profilaktyki uzależnień behawio-
ralnych poprzez proces uspołeczniania cyfrowego. Z uwagi na fakt 
zagrożenia tym zjawiskiem całych rodzin, najtrafniejszym rozwiąza-
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niem wydaje się współpraca placówek oświatowych (przedszkoli, 
szkół) z organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji dzieci i 
rodziców. Przykładem takich działań może być projekt Comenius 
Regio „New Skills: Learning for Success” realizowany przez Gminę 
Miasta Radom i okręg Sefton w Wielkiej Brytanii w latach 2013-
2015. W efekcie spotkań organizowanych przez pracowników szkół i 
przedszkoli dla dzieci i ich rodzin wzrosła świadomość dorosłych w 
zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 
Również zmianie na korzyść uległa komunikacja i poziom zaufania 
uczestników triady edukacyjnej (uczniowie – rodzice – nauczyciele). 
Motywatorem do udziału w projekcie były media cyfrowe, jednak 
wykorzystane w przemyślany sposób. Skłoniło to dzieci i dorosłych 
do udziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez pla-
cówki oświatowe. Rozsądnie użyte usługi internetowe i urządzenia 
mobilne były jednocześnie treścią i skutecznym narzędziem wsparcia 
na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin12. 

 
Streszczenie: 
Dysfunkcyjne korzystanie z mediów cyfrowych zostało uzna-

ne za jedną z nowych form uzależnień (np. siecioholizm, fonoho-
lizm). Mimo że uzależnienia behawioralne nie związane są z używa-
niem substancji psychoaktywnych, jednak skutki ich nadużywania 
prowadzą do równie niekorzystnych konsekwencji. Badania nad 
siecioholizmem prowadzone od ponad 20 lat na świecie dowodzą, że 
jedną z najbardziej zagrożonych grup jest młodzież oraz młodzi do-
rośli. Zjawisko to dotyka także dorosłych będących rodzicami, stąd 
problem ten nabiera dziś ogromnej rangi społecznej. Istotne wydaje 
się zatem wypracowanie skutecznych działań profilaktycznych i 
metod wychowawczych, stosowanych zarówno przez rodziców jak i 
nauczycieli, czemu miały służyć przeprowadzone badania własne.  

Słowa kluczowe: uzależnienia behawioralne, cyberprzestrzeń, 
siecioholizm, fonoholizm 

                                                 
12 K. Ziębakowska-Cecot, Współczesna rodzina w immersyjnym świecie 

mediów cyfrowych, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, Morbitzer J., Mo-
rańska D., Musiał E. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
Dąbrowa Górnicza 2015, s. 424-433. 
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Summary: 
Children’s and Parents’ Behavioral Addictions in a Cyber-

space 
Disfunctional use of mobile media has been recognized as one 

the new form of addictions (e.g. netoholism, phonoholism). Although 
behavioral addictions are not related to psychoactive substances, the 
results of its abuse cause many negative consequences. Research on 
netoholism run for more than 20 years proved that youth and young 
adults are one of the groups most at risk. This phenomenon concerns 
also adults as parents, therefore this problem gains a huge social 
significance. It seems crucial to work out some effective preventive 
actions and methods for upbringing, used both for parents and teach-
ers, which was the aim of the own research.  

Key words: behavioral addictions, cyberspace, netoholism, 
phonoholism 
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Mateusz Obrębski 
 

Przemoc w rodzinie jako zagrożenie w rozwoju dziecka 
 
Rodziny przemocowe - przegląd piśmiennictwa  
W literaturze przedmiotu jak również z wielu raportów wy-

stawionych przez placówki i stowarzyszenia zajmujące się przemocą 
można odnaleźć informacje dotyczące tego jak przebiega przemoc w 
różnych typach rodzin. Każda rodzinna ma własne wypracowane 
metody wychowania różniące je na tle innych rodzin. Z czego wyni-
ka ta różnorodność? Można sądzić, ze z tego, iż rodzicom dziecka 
zostało przypisane wiele cech ze socjalizacji wtórnej od ich wła-
snych opiekunów a co za tym idzie oni sami teraz próbują po części 
naśladować swoich rodziców w wychowaniu własnych dzieci. Dla-
czego tak się dzieje? Można powiedzieć, że to najłatwiejsza droga 
takie wychowanie. Ponieważ szkielet wychowawczy zostaje przenie-
siony już z własnego domu. Wielu rodziców próbuje zmieniać te 
metody wychowawcze, zastępować je własnymi jednak podświado-
mie i tak wiele z tych wzorców przenosi na swoje dzieci.  

Wychowanie w wielu rodzinach jest ulokowane na tym jak 
przez własne wychowanie przebrnęli rodzice dziecka. Zależność ta 
kryje się pod rolami jaki oni przyjmowali we własnym domu i pod 
względem tego jakie podejście mieli do wychowania ich właśni ro-
dzice. Kwerenda literatury pozwala na wyróżnienie czterech ról: 
bohater rodziny, kozioł ofiarny, stracone dziecko, maskotka. Kolej-
ność ta ma ogromne znaczenie, gdyż związana jest ona z kolejnością 
narodzin dziecka:  

1. bohater rodziny: prezentuje bardzo dorosłe i 
odpowiedzialne zachowanie, często obowiązku jakie bierze na siebie 
przekraczają jego możliwości, stara się być we wszystkim najlepszy, 
opiekuje się domem, młodszym rodzeństwem 

2. kozioł ofiarny: na nim rozładowywana jest agresja, obwinia 
się go za wszystko, nieumiejętnie próbuje naśladować bohatera, jest 
zazwyczaj przedmiotem krytyki od strony rodziców, rodzeństwa, 
nauczycieli, ciągle sprawiają problemy wychowawcze i się buntują, 
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bardzo często źle radzą sobie ze swoimi problemami- popadają w 
alkoholizm, narkomanie 

3. stracone dziecko: otrzymuje znacznie mniej uwagi, jest 
wycofane z życia rodzinnego, czuje się niekochane i 
nieakceptowane, prezentuje postawę wyuczonej bezradności, dzieci 
te są bardzo nieśmiałe, niepewne, mają zaniżone poczucie własnej 
wartości,  

4. maskotka- zazwyczaj najmłodsze dziecko, traktowany 
przez wszystkich jako ktoś delikatny, niedojrzały, wymagający 
troski, zazwyczaj są w centrum uwagi, są nauczone, że swoim 
zachowaniem, mają rozładowywać napięcie, często padają 
wykorzystywaniu seksualnemu1. 

Wymienione role pokazują jak przedmiotowo może zostać po-
traktowane dziecko w rodzinie przemocowej. Każde dziecko w za-
leżności od wieku, kiedy jest w trudnej sytuacji musi sobie w niej 
wypracować własny porządek po to aby mogło przetrwać w tejże 
rodzinie. Przemocowe rodziny się różnią od siebie, dlatego tez i rolę 
jakie przyjmuje dziecko krzywdzone tez są inne. Przyjęcie takiej 
postawy przez dziecko to już nie wołanie o pomoc jednak próba 
znalezienia własnej recepty na przetrwanie i radzenie sobie w wielu 
sytuacjach kryzysowych. Każde takie przyjęcie roli przez dziecko 
będzie miało negatywny skutek w dorosłym życiu. Autor J. Mikuła 
pisze, że: „jednym ze skutków dorastania w takiej rodzinie może być 
wytworzenie zespołu cech, które w dorosłym życiu występują w 
sposób stały wpływając na funkcjonowanie jednostki, nawet w długi 
czas po tym, gdy opuści ona rodzinę z problemem alkoholowym. Są 
one odroczonym skutkiem przebywania przez długi czas w napięciu i 
zagrożeniu”2.  

Zadania w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które 
wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi: 

• „Tworzenie warunków sprzyjających abstynencji 

                                                 
1 A. Pacewicz (red.), Dzieci alkoholików, ja je rozumieć, jak im poma-

gać, Warszawa 1994, s. 70-80 
2 J. Mikuła, Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 2006, s 26  



209 
 

• Działalność wychowawcza i informacyjna (prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 
prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo-
wychowawczych, i socjoterapeutycznych) 

• Ustalenie odpowiedniego poziomu produkcji 
• Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych 

(zwiększenie pomocy terapeutycznej), 
• Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania 

alkoholi i ich usuwanie, 
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (udzielanie pomocy 

rodzinom w których istnieje problem alkoholizmu), 
• Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie 

centrów integracji społecznej, 
• Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują 

gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych”3. 
Każde z tych cech może przyczynić się do tego, iż dorastające 

dziecko nie założy już rodziny bądź jeśli założy nie będzie potrafiło 
właściwie poprowadzić procesu wychowania własnych dzieci. Ko-
lejnym elementem jaki może się wytworzyć to prawdopodobieństwo 
popadnięcia w jakiś nałóg przez taką osobę4. Jest to często ucieczka 
rodziców, którzy nie potrafią poradzić sobie z otaczającymi ich pro-
blemami. Z czego wynika sięganie po alkohol? W badaniach które 
były realizowane możemy odczytać, że jest to swoisty sposób na 
zapomnienie o problemach. Badane osoby tak właśnie tłumaczą się-
ganie po to używkę. Po pewnym czasie przeradza się to w nałóg, 
gdyż problemy się nie rozwiązują a z myślami trzeba sobie jakoś 
poradzić. W wyniku takiego stanu rzeczy nasilają się akty przemocy, 
która skierowana jest głównie na domowników. Czemu tak się dzie-
je-można zadać sobie takie pytanie, jest to reakcja na rozładowanie 
napięcia, które towarzyszy przy piciu alkoholu.  

W ramach ustawy „leczenie odwykowe jest dobrowolne, ale są 
od tego wyjątki -artykuł 21, punkt 2. 

                                                 
3 Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
4 K. Kowalska i in., Zaburzenia psychiczne DDA skutkiem wychowywa-

nia w rodzinie alkoholowej, Zielona Góra 2009, s. 18-20 
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• Osoby uzależnione powodujące rozkład rodziny, 
demoralizację małoletniego, uchylający się od pracy oraz 
systematycznie zakłócający spokój lub porządek publiczny kieruje 
się na badanie przez biegłego lub w celu wydania opinii i wskazaniu 
zakładu leczniczego - artykuł 24 

• Sąd może wysłać na dwutygodniową obserwację do 2 tyg, do 
6 w wyjątkowych sytuacjach -artykuł 27, punkt 2  

• Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada do 
przeprowadzenia rozprawy która powinna odbyć się do miesiąca od 
dnia wpływu wniosku *artykuł 29 

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo jak wymaga 
leczenie, ale nie dłużej niż 2 lata *artykuł 34, punkt 1”5. 

Sama przemoc może być również przejawem niechęci i próbą 
wołania o pomoc, która pogarsza sytuację, gdyż nie wnosi ona żad-
nej poprawy a odbija się na psychice dzieci.  

 
Sytuacja dziecka w rodzinie przemocowej – historia Tomka  
Rodzina przemocowa przejawia wiele problemów, z którymi 

nie może sobie poradzić we własnym zaciszu domowym. Często 
tymi problemami są obarczani okoliczni sąsiedzi bądź też osoby 
zaprzyjaźnione z tym konkretnym domem.  

Czemu jednak rodzina nie potrafi sobie poradzić z tym co 
dzieje się w jej strukturze? Czasami problem jest już tak rozwinięty, 
że próba jego rozwiązania przerasta domowników – całą rodzinę. W 
tej sytuacji każdy z domowników przyjmuje określone role, które 
podaje literatura przedmiotu. Role te maja zapewnić w minimalnym 
stopniu pewien porządek, który tylko na pozór wydaje się być roz-
wiązaniem istniejącego problemu.  

W każdej rodzinie w której występuje przemoc jest ona uwa-
runkowana jakimiś konkretnymi problemami, z którymi nie radzi 
sobie sprawca bądź sprawcy, w tym przypadku mogą być oboje z 
rodziców. Wykazując takie zachowanie przyczyniają się do „znie-
kształcenia psychiki swojego dziecka”, które później przyczyni się 
do licznych problemów z którymi nie będzie mógł sobie poradzić ten 

                                                 
5 Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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człowiek w dorosłym życiu. W tym momencie ma to wpływ na real-
ne zagrożenie w rozwoju dziecka i powoduje strach i lęk, które towa-
rzyszą w chwilach, w których ojciec bądź matka będą w stanie upo-
jenia alkoholowego. Lęk, który jest w dziecku jest działaniem na 
odparcie strachu. 

Czekając na powrót ojca domownicy przeżywają liczne stany 
lękowe, które przeradzają się w strach, a w późniejszym stadium 
działają odpychająco gdyż kojarzą już się z tymi sytuacjami, w któ-
rych opiekun wracał w stanie nietrzeźwości. W dorosłym życiu te 
stany nie ulegną zmianie gdyż zostały one zawarte głęboko w psy-
chice człowieka, który musiał z tym walczyć i wypracować własne 
metody radzenia sobie z ta sytuacją, która towarzyszyła mu w latach 
dzieciństwa. Doświadczenie to przyczynia się do tego, że osoba ta 
szybciej pobada w liczne stany nerwowe i jest mniej wrażliwa na 
odruchy społeczeństwa i tego co się dzieje wokół niej. Człowiek ten 
rzadziej okazuje uczucia wręcz musi zaufać konkretnej osobie żeby 
obdarzyć ja sympatią. 

W wielu sytuacjach kiedy osoba, która była dotknięta przemo-
cą źle wspomina swój dom rodzinny bądź też samego sprawce prze-
mocy zarówno psychicznej jak i fizycznej. Przemoc psychiczną trak-
tuje się na równi z przemocą fizyczną, niejednokrotnie liczni autorzy 
podkreślają że to właśnie przemoc psychiczna i osoby nią dotknięte 
nie potrafią się odnaleźć w późniejszym samodzielnym życiu. Sam 
ten typ przemocy dla tej osoby jest bardziej dotkliwy gdyż pozosta-
wia ślady których nie można zmazać, a osoba która jej doświadczyła 
częściej jest skłonna do kłótni i nie uznaje kompromisu.  

W celu nakreślenia konkretnej historii – pozyskania materiału, 
badania zostały przeprowadzone w ośrodku interwencji kryzysowej w 
Szczytnie. Podejmując próbę badawczą początkowo udałem się do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mającego swoja siedzibę w 
Szczytnie. Po rozmowie z pracownikiem tejże instytucji zostałem 
skierowany właśnie do wyżej wymienionego ośrodka. Na miejscu 
okazało się, że ośrodek ten prowadzi Pani dyrektor, która jest fachow-
cem w kwestii zapobiegania przemocy i walczenia z ich sprawcami.  

Walka ta polega na wyciąganiu tych osób z alkoholizmu i 
uświadamianiu ich, że przemoc nic nie wnosi w ich życie tylko od-
suwa od nich bliskie osoby jak również społeczność z środowiska, w 
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którym żyje ta osoba. Rozmowa ta uświadomiła mi, że ciężko jest 
walczyć ze sprawcami przemocy gdyż tak jak dodaje Pani dyrektor 
przemoc w licznych rodzinach jest już zakorzeniona od wielu lat a 
osoby nią dotknięte wypracowały już własny system przetrwania i 
wstydzą się o tym mówić swoim rówieśnikom bo uważają, że jakoś 
sobie radzą w ich własnym domu. Rozmowa ta skłoniła mnie do 
odwiedzenia mojego przyjaciela Tomka, który właśnie wychowywał 
się w takiej rodzinie. Bohater tej historii zgodził się opowiedzieć – 
przybliżyć fakty ze swojego życia.  

Chłopak żył w sześcioosobowej rodzinie, miał dwoje braci i 
jedną siostrę. Matka pracowała w szkole podstawowej a ojciec pra-
cował na czarno jako jak sam twierdził fachowiec od budownictwa. 
Tomek często był świadkiem kłótni rodziców wynikających z tego, 
że matka zarzucała mężowi to żeby zmienił pracę. Zawsze mówiła o 
tym, że ojciec niewiele zarabia, gdyż daje duże upusty i niejedno-
krotnie na tym traci. W pewnym momencie cała rodzina żyła już 
tylko z pensji matki.  

Ojciec przestawał przynosić pieniądze do domu zamiast tego 
coraz częściej wracał pod wpływem alkoholu. Swój stan często tłu-
maczył tym, że miał gorszy dzień bądź też odbiorca jego pracy kazał 
mu nanosić zbyt dużo poprawek. Bohater był świadkiem narastają-
cych kłótni rodziców i jako najmłodszy nieraz wychodził z domu 
żeby nie słuchać awantur. „Moje wyjścia pozwalały mi na moment 
zapomnieć o tym co się dzieje w naszym ciasnym mieszkaniu. Były 
w nim tylko dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Pokój dzieliłem z ro-
dzeństwem, każdy miał wydzielony swój kąt. Było tam dla mnie 
stanowczo za ciasno a drzwi z pleksy niczego nie załatwiały”.  

Przyszedł taki czas, że awantury stawały się coraz częstsze. 
Chłopak wiedząc, że jak wróci ze szkoły i nie zastanie tam ciszy nie 
spieszył się z powrotem do domu. „Zacząłem szukać rozrywek, 
wszystko po to żeby jak najpóźniej wracać do domu. Początkowo 
odwiedzałem znajomych ze szkoły ale i zaprzyjaźnionych rówieśni-
ków. Wydawało mi się w tamtym czasie, że jest to idealne rozwiąza-
nie mojego problemu – nie musiałem słuchać starych”. W dalszej 
części wypowiedzi Tomek dodaje, że zrezygnował z tego wyjścia, 
gdyż rodzice dzieci zaniepokojeni częstotliwością odwiedzin mało-
letniego informowali jego opiekunów o jego pobycie w danym miej-
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scu. Skutkowało to tym, że ojciec często w stanie nietrzeźwości od-
bierał chłopaka ze wskazanego miejsca i prowadził na siłę do domu.  

Po dotarciu do mieszkania wszczynał chłopakowi awanturę, że 
nie wraca na czas do domu. „Czepiał się mnie i wrzeszczał nie po-
zwalając mi dojść do słowa. Musiałem siedzieć obok niego i wysłu-
chiwać tych wszystkich mądrości, które wyciągał z rękawa. Matka 
próbowała nieraz mnie odciągnąć jednak ojciec trzymał mnie tak 
mocno za rękę, że te próby nic nie dawały”. Dalsza rozmowa poka-
zuje przerażenie chłopaka z coraz bardziej krytycznej sytuacji do-
mowej. Mówi on o tym, że przyszedł taki czas kiedy to ojciec prze-
stał wychodzić rano do pracy a zaczął wychodzić w celu spożycia 
alkoholu. Matka tłumaczyła chłopcu, że to przejściowe, i że ojciec 
tak odreagowuje problemy jakie ma w pracy. Powtarzała to przez 
kolejne dwa miesiące i uspokajała nas w tym czasie, aż pewnego 
dnia ojciec odważył się uderzyć mojego starszego brata, który nie 
chciał do niego podejść kiedy ten go wołał. „Pamiętam to jak by to 
było wczoraj. Kacper był w naszym pokoju, ojciec tam wszedł, pod-
niósł go z łóżka i rzucił o podłogę. Brat nie wiedział co się dzieje, 
początkowo myślał, że ojciec sobie żartuje jednak kiedy ten zaczął 
go ciągnąc do salonu to już nie było dla nikogo z domowników 
śmieszne. Posadził mojego brata na łóżku i kazał mu wysłuchiwać 
tego jakie to życie jest ciężkie. Sam w tej sytuacji włożyłem słu-
chawki na uszy żeby jak najszybciej odciąć się od tego co się dzieje 
za ścianą”.  

Bohater mówi o tym, że wiele razy słuchawki ratowały mu ży-
cie. To właśnie dzięki muzyce mógł on poradzić sobie z wieloma 
sytuacjami, które miały miejsce w jego domu. Sytuacja ta trwała 
przez pół roku. Mimo zapewnień matki nic nie ulegało zmianie. Kie-
dy chłopak wrócił ze szkoły postanowił, że porozmawia z ojcem o 
tym co myśli na temat jego zachowania i powie mu, że ma dość tego 
jak traktuje on resztę rodziny. Z takim zamiarem bohater przyszedł 
do swojego opiekuna i w chwili kiedy zaczął wyrzucać z siebie 
wszystko to co go bolało został uderzony pięścią w ramię. Kiedy 
zdał sobie sprawę że nic nie wskóra postanowił zadzwonić na poli-
cję. Patrol zjawił się po piętnastu minutach. W tej sytuacji ojciec 
zaczął grać rolę taka jaką umiał najlepiej, czyli zaczął twierdzić, że 
był u znajomego na imieninach, dlatego jest w takim stanie.  
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Wezwanie policji tłumaczył głupim żartem „jeszcze słyszałem 
przez drzwi jak mówił: no wie pan panie władzo, jaka jest ta dzisiej-
sza młodzież”. Kiedy patrol odjechał bohater został zaciągnięty do 
pokoju i musiał patrzeć jak ojciec pije alkohol i słuchać jego wywo-
dów na temat jego niewłaściwego zachowania.  

Tomek w wywiadzie powiedział, że bywały sytuacje kiedy to 
wracając ze szkoły nie zastawał ojca w domu. „Był to dla nas najlep-
szy czas bo mogliśmy wtedy porozmawiać z mamą o wszystkim i 
robić rzeczy, na które mieliśmy ochotę”. Często w tym czasie boha-
ter sklejał samoloty. Tak jak mówi lubił to zajęcie bo tylko ono da-
wało mu wiele satysfakcji i powodowało, że mógł się wyciszyć. Jed-
nak cisza w tym domu była coraz bardziej nieosiągalna, bo kiedy to 
Tomek zaczynał siadać do swojego ulubionego zajęcia ojciec wracał 
i podnosił awanturę. Ciężko było wytrzymać w tym czasie, gdyż 
kłócił się on o wszystko i nawet żadne argumenty matki nie pozwala-
ły mu się uspokoić. Kiedy matka zaczęła odpuszczać przychodził do 
nas do pokoju i męczył nas rozmowami, które nie miały sensu. Kie-
dy widział, że go nie słuchamy od razu zaczynał się bulwersować. 
Badany dodaje, że to właśnie w tym czasie kiedy ojca się nie słucha-
ło on pokazywał swoją wyższość poprzez stosowanie przemocy psy-
chicznej i fizycznej. Doświadczanie takiej przemocy na domowni-
kach stało się w pewnym czasie czymś normalnym. Rodzina musiała 
nauczyć się z tym żyć a każdy z jej członków obrał sobie w niej kon-
kretne role, które wypełniał po to aby chociaż na chwile był spokój, 
cisza, która pozwalała innym na zrobienie czegoś w innej części 
domu. Było to na przykład odrabianie lekcji, które nieraz trzeba było 
odrobić na kolanie bo ojciec wpadał i stosował wyzwiska, krytyko-
wał wszystko to co w danym momencie mu się nie podobało.  

W dalszej części rozmowy badany wskazuje, że po pewnym 
czasie przyjazd patroli policyjnych to już była norma. Policja przyjeż-
dżała, spisywała ojca i na tym się kończyło. Działało to na niego jak 
płachta na byka bo zawsze po tym jeszcze bardziej się awanturował i 
krytykował nas za spowodowanie tej sytuacji, w której stawał się on 
ofiarą. Często nie można było słuchać tego, co ojciec próbował po-
wiedzieć. Wyzwiska stawały się obecne na porządku dziennym.  

Coraz częściej też zaczynali nas odwiedzać sąsiedzi, którzy też 
nie potrafili sobie poradzić z ta sytuacją. „Nie dziwię im się gdyż 
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sam już nie mogłem wysłuchiwać tego , co się działo w moim domu. 
Nieraz myślałem o tym, żeby z niego uciec tylko powstawało tutaj 
pytanie gdzie? W kamienicy, w której mieszkałem piwnica i strych 
były dobrym miejsce na ukrycie się przed ojcem. Robiłem tak dosyć 
często jednak w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że 
zostawiam ten problem nierozwiązanym. Rodzeństwo też uciekało, 
ale najstarsi bracia nie chcieli zostawiać matki samej z ojcem”. Ba-
dany wskazuje, że było to połowiczne rozwiązanie.  

W wypowiedziach Tomka można było zaobserwować wiele 
lęków i przez cały czas nie utrzymywał on kontaktu wzrokowego. 
Takie zachowanie świadczy o tym, że był on ofiarą przemocy do-
mowej, która fundował mu ojciec. Kiedy padło pytanie: jak poradzi-
liście sobie z ta sytuacją w późniejszym czasie? Badany złapał się za 
głowę co pokazuje jak silne przeżycie towarzyszyło mu w tej sytu-
acji. Opowiedział, że matka poprosiła ojca o to żeby wyszedł z nią 
przed kamienicę. Nie chciała już sprawiać dzieciom dodatkowych 
przykrości z tytułu kolejnej kłótni. Ojciec zgodził się na to, jednak 
bardzo się ociągał żeby w ogóle zejść po schodach. Cała klatka słu-
chała jak ojciec wrzeszczy na matkę i pokazuje swoją wyższość. 
Chłopak dodaje, że obserwował cała tę sytuację z okna, które było 
skierowane na ulicę. Słychać było tylko wrzaski i to jak ojciec wy-
machuje rękami. W tamtym momencie ktoś chyba musiał wezwać 
policje bo radiowóz podjechał pod kamienicę po niedługim czasie. 
Ojciec został zabrany ze względu na to, że to było już wielokrotne 
wezwanie funkcjonariuszy policji do tej sprawy.  

W tym momencie badany powiedział, że nie chce już udzielać 
wywiadu, gdyż jest to dla niego zbyt silne doświadczenie i musi jesz-
cze wiele rzeczy w sobie przepracować. Ojciec jest w wiezieniu, gdyż 
dopuścił się wielokrotnego używania przemocy w stosunku do rodzi-
ny. Tomek jako główny bohater swojej historii wskazuje, że był to dla 
niego trudny czas, który na pewno przesądził o jego przyszłości, gdyż 
przez to co działo się w domu stracił on wielu kolegów jak również 
rówieśników ze szkoły. W samej szkole był wyśmiewany i krytyko-
wany za to, że opuścił się w nauce. Z tej perspektywy bohater wskazu-
je, że przemoc to trudne zjawisko z jakim ciężko jest się zmagać jeśli 
dookoła są najbliżsi, którzy cierpią i nie można im pomóc.  
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Badany dodaje, że przychodzili do domu różni pracownicy so-
cjalni a także kuratorzy, którzy nie wiedzieli jak można byłoby wła-
ściwie rozwiązać ta sytuację, żeby nikt z domowników nie ucierpiał. 
Oferowano rodzinie przeniesienie do Caritasu, jednak matka nie 
chciała się na to zgodzić ze względu na to, że uważała to rozwiązanie 
za połowiczne. Poza tym, ojciec mógłby zawsze próbować odwie-
dzić to miejsce i wszczynać tam awantury. Historia Tomka kończy 
się w taki sposób, że bohater nie utrzymuje kontaktów z ojcem z 
racji tego, że jest już osobą samodzielną.  

 
Podsumowanie 
Każda rodzina, każde dziecko, które doznało przemocy staje w 

sytuacji, w której kierowana pomoc w stosunku do nich musi być 
rozpatrywana indywidualnie. Jeśli w rodzinie pojawi się już przemoc 
to nie jest łatwo takiej rodzinie pomóc. Wsparciem dla takich rodzin 
zajmują się liczne instytucje, fundacje czy tez stowarzyszenia, które 
maja na celu ochronić rodzinę jak również konkretne dziecko wobec 
którego skierowana jest przemoc, na przykład jednego z rodziców.  

Często bywa tak, że w danej rodzinie opiekun nie akceptuje 
jednego że swoich dzieci i to właśnie na nim koncentruje swoja agre-
sje. Rodzina często przymyka oko, gdyż myśli, że jest to element 
wychowania jaki stosuje rodzic w stosunku do dziecka, dlatego tez 
nie zgłasza nigdzie tej sytuacji bo uważa to za coś normalnego. Do-
piero po pewnym czasie kiedy przemoc ta zaczyna się rozwijać 
przeważnie matka wychodzi z tym problemem – woła o pomoc in-
nych ludzi. W wielu takich sytuacjach domownicy żyją w lęku i wie-
rzą, że przyjdzie taki dzień, w którym wszystko wróci do normy. 
Jednak takich sytuacji jest niewiele, w których to sprawca wyciąga 
konsekwencje ze swoich poczynań. 

 
Streszczenie  
Społeczeństwo w we współczesnych czasach coraz bardziej 

przywiązuje uwagę do kwestii jaka jest bezpieczeństwo. Szczególnie 
jest to widoczne w miejscach użyteczności publicznej, gdzie każdy 
chce czuć się komfortowo i nie odczuwać zagrożenia. Podobnie jest 
w rodzinie, która żeby czuć się bezpiecznie znajduje miejsce do ży-
cia, zamieszkuje je i dba o to żeby dom był oazą spokoju i żeby każ-
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dy z mieszkańców miał zapewniony komfort psychiczny. Dbałość o 
bezpieczeństwo psychiczne członków rodziny jest istotnym elemen-
tem jaki powinni zapewniać dziecku jego rodzice. Pozwala to na 
osiąganie przez dziecko sukcesów jak również przyczynia się do 
prawidłowego rozwijania się młodego człowieka. Proces prawidło-
wego wychowania jaki przeprowadzają rodzice jest niezmiernie 
ważny aby dziecko mogło dorastać w domu i czuć się w nim bez-
piecznie. Wiele rodzin niestety nie radzi sobie z wychowaniem dzie-
ci. Problem ten jest istotny, gdyż często wynika on z przemocy jaka 
jest stosowana względem dzieci przez opiekunów. Przemoc ta może 
być ulokowana na wielu podłożach, a co za tym idzie może mieć 
charakter psychiczny jak również fizyczny.  

Artykuł to próba wskazania jak przemoc rodzicielska przyczy-
nia się do zagrożeń w rozwoju dziecka. Każdy przejaw przemocy jak 
zostanie skierowana w stosunku do młodego człowieka zostaje zapi-
sana w pamięci jako negatywne doświadczenie. Kumulacja przyczy-
nia się do powstawania chaosu z jakim młody człowiek musi sobie 
poradzić-rozstrzygnąć wewnętrznie. W tekście została również 
przedstawiona historia chłopca, który był ofiarą przemocy zarówno 
psychicznej jak i fizycznej.  

Słowa kluczowe: przemoc, rodzina, zagrożenie, dziecko, roz-
wój, dorastanie, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna  

 
Summary 
Violence in the family as threatening in the child development 
Society in in contemporary times more and more a safety is at-

taching the attention to the issue which is. Peculiarly it is visible in 
places of the public utility, where everyone wants to feel comfortably 
and not to sense the threat. Similarly he is in the family, which if only 
to feel safe he is finding the place to the life, is inhabiting them and is 
caring for so that the house is an oasis of peace and if only each of 
residents had ensured psychological comfort. The care of the psycho-
logical safety of family members is a crucial element parents should 
provide the child with which with him. It allows for achieving success 
by the child as well as is contributing to correct developing oneself of 
young man. The process of the correct upbringing parents are conduct-
ing which is exquisitely important so that the child can grow up at 
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home and feel safe in it. Many families unfortunately don't deal with 
with raising children. This problem is substantial, because he often 
results from the violence which is applied towards children through of 
carers. This violence can be put on many bases, and consequently can 
have psychological as well as physical character. 

An article is an attempt to point how the parental violence is 
contributing to threats in the child development. Every sign of the 
violence like staying directed towards the young man is staying writ-
ten in the memory as negative experience. The accumulation is con-
tributing to coming into existence of the chaos with which the young 
man must for himself to advise, to settle internally. An also presented 
history of the boy which was a victim of the both psychological and 
physical violence stayed in the text. 

Key Words: violence, family, threat, child, development, 
growing up, physical violence, emotional abuse 
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Karolina Mytkowska 

 
Z zagadnień kultury audiowizualnej – Witolda Hulewicza Teatr 

Wyobraźni 
 
„Radio, które nie żąda maski, kostiumu, mimiki, światła ani dekora-

cji wzrokowej – działa na słuchacza dośrodko wo, skupiając jego wrażli-
wość na samej treści słowa”. 

Witold Hulewicz 
 
Współczesny rozwój kultury audiowizualnej niewątpliwie 

sprawił, iż słuchowiska radiowe przeżywają swój renesans. O ile w 
czasach, kiedy telewizory nie były dostępne dla każdego, stanowiły 
one niemalże jedyne źródło dostarczające tego typu rozrywki, o tyle 
obecnie ich popularność wynikać może z przesytu bodźców, na jakie 
narażony jest odbiorca podczas obcowania z danym dziełem1. Nic 
więc dziwnego, skoro dźwiękowe spektakle pozwalają na odkrycie 
nowych brzmień, wartości oraz warstw skrywanych podczas trady-
cyjnego obioru danego utworu. Słuchowisko2 bowiem pozwala nie 

                                                 
1 „Współczesne słuchowisko wykorzystuje nie tylko formy literackie, 

ale z sukcesem łączy także fikcję z nagraniami dokumentalnymi. Jeśli doda 
się do tego świetne aktorstwo, bogaty świat dźwięków, interesujące pomy-
sły reżysera i realizatora, a także ciekawą oprawę muzyczną – otrzymamy 
dzieło sztuki radiowej, które pobudzi naszą wyobraźnię i zapewni nam 
ucztę duchową.” http://www.radiopik.pl/129,1,radiowy-teatr-wyobrazni, 
dostęp: 10.06.2016. 

2 Należy zaznaczyć, iż zdefiniowanie słuchowiska przysparza wielu kło-
potów. Warto chociażby przywołać ujęcia kilku badaczy, by zrozumieć, jak 
poważny jest to problem. „Zenon Kosidowski: Niewątpliwie dusza otacza-
jącego nas świata ukrywa tajemnicę i niespodzianki, które dotąd uchodziły 
naszej uwadze. Słuchowisko może je wyłowić i ująć w karby artystycznego 
ładu. W ten sposób zrozumiemy wymowę dźwięku, odczujemy jego piękno 
i nauczymy się cenić jako nowo pozyskany dla naszych doznań fenomen 
świata (…). Zbigniew Kopalko: Słuchowisko to świat realnych głosów 
ludzkich zanurzonych w rzeczywistości absolutnej i abstrakcyjnej (…). 

Zdzisław Nardelli: Utwór foniczny, którego nie da się zrealizować w 
żadnej innej konwencji. Słuchowisko nie jest teatrem i nie jest radiem, gdyż 
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tylko na czytanie książek. Skupia się raczej, a może przede wszyst-
kim, na ich słuchaniu oraz dźwiękowej realizacji. K. Albińska puen-
tuje: „Współczesny homo eligens stoi […] przed trudnym wyborem. 
Musi dokonywać selekcji spośród różnych środków przekazu. Jedne 
z nich zostają przez niego bezdusznie odrzucone i z dnia na dzień 
tracą na popularności. Znikają tym samym z medialnego horyzontu 
lub usuwają się w cień robiąc miejsce dla swych następców. Inne, 
dzięki konwergencji mediów przeżywają swą drugą młodość wkra-
czając z wigorem w nowe tysiąclecie i zawłaszczając sobie miejsce 
w sercach coraz większej liczby użytkowników. Tym sposobem w 
trakcie trwającego nieprzerwanie procesu zmienia się nie tylko me-
dialny krajobraz, ale także zachowania wpisanego w niego człowie-
ka, który, w przeciwieństwie do wcześniejszych epok, nie korzysta 
już z bardzo ograniczonej ilości mediów a lawiruje między niesły-
chanie wieloma medialnymi środkami przekazu”3. 

Osobą, która w znaczący sposób wpłynęła na rozwój i ukształto-
wanie Teatru Wyobraźni był Witold Hulewicz. Dzień 17 maja 1928 był 
w historii Polskiego Radia dniem szczególnym4, bowiem wówczas roz-
głośnia wileńska5 nadała pierwsze oryginalne słuchowisko6, napisane 

                                                                                                        
sztuka foniczna może się rodzić poza jego częstotliwościami. Jest dziełem 
sztuki o wyszukanej, kruchej strukturze, wymagającej wyjątkowego trakto-
wania (…). 

Sława Bardijewska: Słuchowisko (…) nacechowane literacko – unie-
ważnia w swoim obszarze kanony literackiej prozy, wsparte na dramaturgii 
– odrzuca ostre rygory dramatu scenicznego, pozornie dalekie od poezji – 
chętnie wkracza na tereny da niej zastrzeżone”. J. Bachura, Odsłony wy-
obraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012, s. 33–39. 

3 K. Albińska, Atrakcyjność słuchowiska w oczach współczesnego ra-
diosłuchacza, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1961, 
dostęp: 11.08.2016. 

4 Agnieszka Karaś zaznacza, iż „warszawski wydział literacki polskiego 
radia z dniem 1 września 1935 roku zyskał w osobie Witolda Hulewicza 
znakomitego kierownika z siedmioletnim doświadczeniem radiowym w 
rozgłośni regionalnej, w której potrafił stworzyć najciekawszy i najbardziej 
dynamiczny program literacki z teatrem radiowym na czele.” A. Karaś, 
Miał zbudować wieżę, Miał zbudować wieżę, Warszawa 2003, s. 253. 

5 D. Berezowska, Fenomen nie tylko lokalny (70-lecie Wileńskiej Roz-
głośni Polskiego Radia), „Znad Wilii” 23(1997), s. 4-5, nr 24(1997), s. 5. 
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specjalnie dla Polskiego Radia zatytułowane Pogrzeb Kiejstuta7. Auto-
rem i reżyserem przedsięwzięcia był Witold Hulewicz. Akcja słuchowi-
ska osnuta została na legendach litewskich. Aktorzy grali w plenerze, 
rzeka, którą mogli usłyszeć słuchacze była autentycznym plenerem 
wileńskim. Takie przedsięwzięcia były wtedy pionierskie, zwłaszcza że 
radio nie stosowało jeszcze tak szeroko transmisji jako środka przekazu 
wydarzeń realnych, a tutaj od razu trzeba było nadać kształt dziełu lite-
rackiemu8. Mimo iż „w pierwszych dniach powstania radiofonii przeno-
szono do studia żywcem scenę teatralną, wkrótce zorientowano się (…), 
że mikrofon nie trawi takiego pokarmu, a dramat sceniczny nie daje (…) 
artyzmu w głośniku radiowym”9. Niestety do naszych czasów nie za-
chował się ani tekst autorski Witolda Hulewicza, ani to pierwsze słu-
chowisko. Wiadomo jedynie, że Pogrzeb Kiejstuta był trzykrotnie 
wznawiany. W roku 1929 dwukrotnie nadawała słuchowisko rozgłośnia 
Polskiego Radia w Wilnie, a w roku 1935 miało ono swą premierę na 
antenie rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. Wacław Tkaczuk w 
jednym z wywiadów dla Polskiego Radia podaje: „Okazało się, że Po-
grzeb Kiejstuta był tekstem poetyckim. Dowiedziałem się tego z kore-
spondencji rodziny Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem. Dla mnie ta 
informacja była szokiem, ponieważ miałem plany, aby zrekonstruować 
to słuchowisko, korzystając ze źródeł, z których korzystał Witold Hule-
wicz. Poematu za niego napisać jednak nie mogłem”10. 

Autor Przybłędy Bożego sprawił, że radio ze środka przekazu 
stało się środkiem wyrazu. Dotyczyło to przede wszystkim słuchowi-

                                                                                                        
6 J. Dąbrowska, Radio - miejsce literackie. 70-lecie radia polskiego, 

„Sycyna” 5(1995), s. 4-5. 
7 J. Tuszewski, Sześćdziesiąte piąte urodziny polskiego słuchowiska, 

„Antena” 20(1993), s. 40. 
8 E. Pleszkun-Olejniczak, Literatura w Polskim Radiu w latach między-

wojennych. O Eksperymentalnym Teatrze Wyobraźni, „Prace Polonistycz-
ne” 46 (1990) s. 225-238. 

9 E. Pleszkun-Olejniczak, Słuchowiska Polskiego Radia w okresie pięt-
nastolecia 1925-1939. Fakty, wnioski, przypuszczenia, Łódź 2000, s. 47. 

10 http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/845587,Pogrzeb-
Kiejstuta-%E2%80%93-pionierski-wyczyn-Polskiego-Radia-i-Witolda-
Hulewicza, dostęp: 19.06.2015. 



222 
 

ska – ulubionej dziedziny Hulewicza11. Pisarz w rozprawie o radio-
fonii zaznacza: „Polskie radio szuka kontaktu z poetą i dramatopisa-
rzem. Z oczekiwania, kiedy zjawiać się zaczną autorzy ze zwojami 
rękopisów słuchowisk – radio przechodzi do innej metody: brania 
autorów za rękę, wprowadzania ich do studia, zaznajamiania z sekre-
tami tej alchemicznej kuchni i zamawiania konkretnych prac”.12 W 
innym natomiast miejscu dodaje: „Ten ultranowoczesny wynalazek 
(…) idzie przeciw prądowi naszej ery: rozproszonego człowieka 
skupia, zleniwiałą jego wyobraźnię budzi i rozrywa (…). Za sprawą 
radia może dokonać się (…) stopniowe odrodzenie kontuszu kraso-
mówczego, renesans retoryki, zawieruszonej doszczętnie w stuleciu 
poczty, telefonu i gazety. (…) Słuchawka lub głośnik staje się książ-
ką, z którą samotny człowiek zamyka się i spędza <godzinę myśli>. 
(…) Radio staje się naszym sprzymierzeńcem w ucieczce od zgiełku, 
nerwów i wiecowości naszego trybu życia (…). Radio pomaga czło-
wiekowi znaleźć skupienie, uczy go umieć być samotnym”13. 

W tym miejscu pojawia się bardzo ważna kwestia, na którą 
zwraca uwagę Hulewicz. Mowa tu, oczywiście, o percepcji sztuki, 
doświadczeniach fonicznych kształtowanych przez wyobraźnię od-
biorcy. Dzięki temu każdy słuchacz tworzy swoją osobistą projekcję 
nie tylko poprzez to, co zostaje usłyszane, ale także poprzez to, cze-
go usłyszeć się nie da. Dlatego właśnie ważnym elementem słucho-
wiska14 jest cisza: „cisza jest tłem dla różnorodnych dźwięków, lecz 
również środkiem budowy nastroju, środkiem zmiany miejsca akcji. 
Znacząca rola w słuchowisku radiowym przypada muzyce, która 
buduje odpowiedni nastrój. Występują również w słuchowisku – 
podobnie jak w filmie – lejtmotywy, czyli motywy przewodnie, które 
towarzyszą określonym postaciom lub podobnym wydarzeniom. 
Muzyka może charakteryzować postać, może być środkiem prezen-
tacji środowiska, może służyć jak przerywnik dla poszczególnych 

                                                 
11 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 254. 
12 W. Hulewicz, Teatr Wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim 

scenariuszu radiowym, Warszawa 1935. 
13 Ibidem. 
14 E. Pleszkun-Olejniczak, Wprowadzenie do rozważań o krytyce słu-

chowiskowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 
1(1998), s. 153-175. 



223 
 

sekwencji słuchowiska (spełnia wówczas rolę podobną jak kurtyna w 
teatrze lub frazy montażowe w filmie). Szmery, czyli dźwięki natu-
ralne, odgrywają również w słuchowisku ważną rolę. Wszystkie 
odgłosy natury mają jednak w słuchowisku walor estetyczny, ujaw-
niają się same w utworze, nie wymagają słownego opisu. Odgłosy 
natury i różne głosy ptaków i zwierząt określają również miejsce 
akcji, porę dnia, porę roku itp. Słuchowiska radiowe pomagają 
kształtować wyobraźnię. Posiadają swoisty rodzaj magii, która zmu-
sza do oderwania się od codzienności, wkroczenia w inny świat, 
niejako bliski nam i naszym codziennym sprawom15”. 

W konsekwencji powyższych rozważań, Hulewicz wskazuje, 
że ograniczenia radia – brak wizji, są jednocześnie wyzwaniem i 
szansą zaktywizowania wyobraźni słuchaczy16. W słuchowisku17 
bowiem tworzywem jest wyłącznie dźwięk: głos ludzki, efekty aku-
styczne i muzyka. Występujący w słuchowiskach radiowych aktorzy 
są zobowiązani mówić z niesamowitą ekspresją, słychać też efekty 
dźwiękowe, zaś narrator (jeśli takowy występuje), nie przeciąga akcji 
przydługimi opisami. W słuchowisku tworzywem są wyłącznie ele-
menty foniczne (głos, mówione słowo, cisza, muzyka, odgłosy natu-
ry, głosy ptaków i zwierząt, odgłosy uruchamianych przedmiotów, 
wieloplanowa akustyczna przestrzeń18) W strukturze swej dzieło 
                                                 

15 A. Krizel, Zapomniana magia słuchowisk, http://tokis.pl/?p=7127, do-
stęp: 13.04.2013. 

16 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 260. 
17 Warto odwołać się do monografii Anny Maćkowiak Satyra w teatrze 

wyobraźni (Toruń 2013). Pierwszy rozdział książki to źródło wiedzy na 
temat znaczenia terminu „słuchowisko” w kontekście radiowym. Autorka 
podkreśla, że nie istnieje jedna, spójna definicja tegoż terminu, a próby jego 
zdefiniowania nie należą do najłatwiejszych. Odwołując się do publikacji 
znawców tematyki słuchowisk radiowych (Joanna Bachura, Andrzej Rybic-
ki, Zenon Kosidowski), Anna Maćkowiak charakteryzuje istotę słuchowiska 
radiowego, podkreślając przede wszystkim jego złożoną naturę. Prezentuje 
również trzy cechy dramatu radiowego, które wyróżnił Zenon Kosidowski. 
M. Pomykaj, Magia słuchowisk radiowych, 
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/magia-sluchowisk-
radiowych.html, dostęp: 18.06.2015. 

18 J. Tuszewski, Rytm, „przestrzeń” i ruch czyli reguły Z. Kosidowskie-
go, „Zeszyty Prasoznawcze” 3(1989), s. 37-48. 
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takie podporządkowane jest poetyce literackiej, a jego dominantę 
stanowi niewidzialność. Akcji słuchowiska nie realizuje się na sce-
nie, mimo udziału aktorów lecz konstytuuje się jako imaginatywna 
rzeczywistość w wytwórczej wyobraźni słuchacza. Zgodnie z tą de-
finicją, w skład słuchowiska wchodzą różne elementy foniczne.  

Hulewicz dostrzega zarówno podobieństwa, jak i różnice po-
między radiem i teatrem. Przede wszystkim podkreśla, iż „aktor sce-
niczny i aktor radiowy to dwa typy artystyczne, należące do tego 
samego gatunku, ale wyraźnie różniące się między sobą. Świado-
mość tych właśnie różnic jest obca wielu artystom, występującym 
przed mikrofonem”19. Według Hulewicza, „dobry aktor sceniczny 
nie musi być dobrym aktorem mikrofonowym, jednakże dobry aktor 
i dobry artysta radiowy mogą połączyć się doskonale w jednej oso-
bie. I odwrotnie: aktor nie posiadający dobrych warunków teatral-
nych może być znakomitością w studiu radiowym. Złe warunki ze-
wnętrzne lub ułomność cielesna może przed artystą teatralnym za-
mknąć raz na zawsze scenę, otwierając jednocześnie gościnne wrota 
radia”20. Hulewicz stwierdza: „gdy uświadomimy sobie moc i czar 
płynące od postaci aktora scenicznego, trudno nam będzie rozgrani-
czyć dokładnie, co z tych wrażeń należy zapisać na dobro barwy 
głosu i interpretacji tekstu, a co na dobro postawy, mimiki, gestu, 
sugestii wzroku, umiejętności noszenia kostiumu i obracania się w 
świetle rampy. Mikrofon tę granicę stawia bezwzględnie. Mówi się 
powszechnie: aktor X ma cudowny głos, ale ten aktor wychodzi bla-
do i fałszywie przed mikrofonem”21. Okazało się bowiem, iż nie był 
to ten san głos, który porywał i czarował, lecz głos plus wspaniała 
gra oczu i całego ciała, plus wizualność. Gdy strona wzrokowa zni-
ka, zostaje sam głos, ubogi i nieprzekonujący. Nie ma więc możli-
wości na dokładne określenie z widowni, który aktor pretendowałby 
na wzorcowego aktora radiowego22. Hulewicz proponuje: „niech ten 
genialny Konrad, Hamlet czy Tartuffe sceniczny stanie w codzien-

                                                 
19 W. Hulewicz, Teatr i radio, [w:] Teatrologia w Polsce w latach 1918-

1939. Antologia, wyb. E. Udalska, Warszawa 1979, s. 316. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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nym stroju, bez szminki i reflektora, w zupełnie ciemnym pokoju i 
spróbuje stworzyć samym głosem całą postać kreowaną. Odebrano 
mu wszystkie bogate narzędzia ekspresji a zostawiono jedno, najpo-
tężniejsze, co prawda – żywe słowo”23. 

Według autora24 Teatru wyobraźni najważniejszym postulatem 
dla aktora ma być „wytworzenie w sobie własnego stosunku do mi-
krofonu. Musi posiąść umiejętność słyszenia siebie, rozdwojenia się 
na artystę i własnego kontrolera, wcielającego się w słuchacza po 
tamtej stronie głośnika”25. 

Hulewicz zwraca uwagę także na możliwości kształtowania 
żywego słowa, które to w radiu są zdecydowanie szersze. W radiu 
„można granicę kameralnego mówienia posunąć znacznie dalej w 
stronę pianissima, bo sprawa zrozumiałości tekstu szeptów miło-
snych lub poufnego dialogu jest tylko kwestią zbliżenia do mikrofo-
nu, modulacji technicznej, no i plastyki głosowej aktora. Kameral-
ność to hasło pewnego typu słuchowisk radiowych. Istotne jest także, 
iż mikrofon powiększa wymagania na polu charakterystyki głosowej. 
Aktor musi stworzyć typ: samą barwą, modulacją i akcentem głosu. 
Słuchacz nie widzi go, więc od pierwszego słowa każdej kwestii w 
scenie zbiorowej musi bez najmniejszej wątpliwości poznać, kto 
mówi”26.  

Z rozważań Hulewicza wynika, iż praca reżysera słuchowi-
skowego różni się dość znacznie od pracy reżysera scenicznego. 
Reżyser radiowy to „władca ciemności. Praca jego odbywa się w 
mroku. Oto założenie, punkt wyjścia do tworzenia wszelkich dal-
szych przykazań”. Dalej, miejsce reżysera słuchowiskowego nie jest 

                                                 
23 Ibidem, s. 316-317. 
24 Anna Wolfowa wspomina, iż Hulewicz „przed każdym słuchowi-

skiem radiowym, przed każdą premierą radiową wysyłał listy do krytyków 
literackich, do pisarzy, ludzi kultury – zaproszenie do Teatru Wyobraźni z 
prośbą o podzielenie się potem wrażeniami. To było ogromnym wydarze-
niem kulturalnym. Nie brakowało, owszem, uśmieszków, co ten prowincjo-
nalny działacz chce nam tutaj pokazać, ten wileńczuk (o ironio!)” – wspo-
mina pracę Hulewicza w Warszawie Tadeusz Byrski. A. Karaś, Miał zbu-
dować…, op. cit., s. 259. 

25 Ibidem, s. 317. 
26 Ibidem, s. 318. 
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na „scenie” radiowej, czyli w studiu, lecz w kabinie reżyserskiej. 
Tutaj gra tylko rolę dyrygenta z uchem przy głośniku, z ustami przy 
mikrofonie porozumiewawczym, u boku reżysera akustycznego, 
który na stołach modulacyjnych gra jak na klawiaturze. Z tego wyni-
ka reguła, że reżyser sam nie powinien grać roli w słuchowisku, któ-
re reżyseruje, gdyż „ma mieć oczy zamknięte, a cały być uchem, 
uchem słuchacza”. Ucho to musi być symfoniczne, ogarniające zara-
zem wszelkie odcienie żywego słowa, wszelkie sploty, echa i współ-
dźwięki solowych głosów, chóru i tła akustycznego razem z muzyką. 
Muzykalność to w radiu warunek nieporównywalnie ważniejszy niż 
w teatrze27. Dodać w tym miejscu należy, iż Hulewicz nieprzypad-
kowo wyróżnia właśnie ten element. Jest to związane bezpośrednio z 
jego zainteresowaniami.  

Z czasem, by wydobyć walory estetyki radiowej, apelowano o 
uwzględnianie specyfiki technicznego medium, co sprowadzało się 
do skrócenia czasu przedstawień radiowych, ograniczenia liczby 
występujących postaci i miejsc rozgrywania akcji, uproszczenia kon-
strukcji utworu, zmniejszenia ilości wątków pobocznych28. Pisano 
również o innych zadaniach reżysera radiowego i odtwórców słu-
chowiskowych ról29. Szczególnie ci ostatni, pozbawieni świateł, 
kostiumów, charakteryzacji, odarci z gestu i mimiki musieli całkowi-
cie zmienić swoje podejście do wykonywanego zawodu, bowiem w 
radiu ich głos był nagi:30 „Doświadczony aktor wchodził do studia z 
którego odbywała się transmisja z przekonaniem o swoim dużym 
doświadczeniu aktorskim, często tylko po to, by przekonać się, że 
wymogi mikrofonu wymuszą uczenie się wszystkiego od nowa”31. 

Jak podkreśla Karolina Albińska, „słuchowisko przebyło długą 
drogę zanim udało mu się wyrwać z oków sztuk pokrewnych takich 

                                                 
27 W. Hulewicz, Teatr i radio…, op. cit., s. 318-319. 
28 Z. Kopalko, Reżyser o słuchowisku radiowym, Warszawa 1966, s. 9-10. 
29 E. De Fossard, Writing and Producing Radio Dramas, London 2005, s. 127. 
30 M. Kaziów, O dziele…, op. cit., s. 19-20; D. Rattigan, Theatre of 

Sound. Radio and the Dramatic Imagination, Dublin 2002, s. 144. 
31 D. Rattigan, Theatre of Sound…, op. cit., s. 25-26; K. Albińska, „Teatr 

do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla ucha”? – o rodowodzie ga-
tunkowym słuchowiska radiowego, 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3400, dostęp: 01.07.2015. 
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jak literatura, kino i teatr. Wybijając się na upragnioną niezależność 
zyskało szacunek i powszechną akceptację. Dzięki temu do końca lat 
80. XX w. święciło swe triumfy w radiowym eterze32. Dziś „złota era 
radia” minęła bezpowrotnie, a „sztuka na głosy i dźwięki” walczyć 
musi o swoje być albo nie być nie tylko na radiowych antenach, ale i 
w sercach oraz umysłach słuchaczy. Współczesna audiowizualna 
kultura nie promuje bowiem przekazów odwołujących się do percep-
cji czysto fonicznej. Zmiana zachowań odbiorczych współczesnych 
radiosłuchaczy także nie sprzyja rozwojowi teatru wyobraźni”33. 

 
Streszczenie 
„Wileńska szkoła” teatru radiowego, którą do Warszawy prze-

niósł Hulewicz, patronowała największym osiągnięciom słuchowi-
skowym przedwojennego radia. W latach 30. radio przeżywało trans-
formację. Ze środka przekazu stało się środkiem wyrazu. Dotyczyło 
to przede wszystkim słuchowiska – ulubionej dziedziny Hulewicza34. 
Hulewicz w rozprawie o radiofonii zaznacza: „Polskie radio szuka 
kontaktu z poetą i dramatopisarzem. Z oczekiwania, kiedy zjawiać 
się zaczną autorzy ze zwojami rękopisów słuchowisk – radio prze-
chodzi do innej metody: brania autorów za rękę, wprowadzania ich 
do studia, zaznajamiania z sekretami tej alchemicznej kuchni i za-
mawiania konkretnych prac”. Hulewicz swoim następcą uczynił Jana 
Parandowskiego. Obecność we władzach rozgłośni liczącego się 
pisarza, udowadnia, że nie bał się ludzi utalentowanych i prężnych. 
Ułatwiało to niewątpliwie nawiązywanie kontaktów z dość opornym 
względem radia środowiskiem: „Literat polski nie interesuje się ra-
diem – pisze w Teatrze wyobraźni Hulewicz. Albo nie posiada wcale 
odbiornika, albo aparatury, jest podejrzliwy, nie chce pozwolić się 
wciągnąć w tajniki nowej wiedzy”35. 

Słowa kluczowe: Witold Hulewicz, kultura, audiowizualność, 
Teatr Wyobraźni, słuchowisko 
                                                 

32 M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 r., Warszawa 2010, s. 140. 
33 K. Albińska, „Teatr do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla 

ucha”? – o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego, 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3400, (01.07.2016).  

34 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 254. 
35 W. Hulewicz, Teatr Wyobraźni…, op. cit. 
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Rozdzial III 
Aspekty prawne rodziny 
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Paweł Widerski 
 

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po nowelizacji  
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 czerwca 2015 r. 

 
Wprowadzenie 
Przedmiotem artykułu jest opieka naprzemienna nad dziec-

kiem. Problematyka ta stała się aktualna po nowelizacji ustawy z 
dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy1, na mocy 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw2, która weszła w życie 
13 czerwca 2009 r. Wtedy to w polskim porządku prawny otworzyła 
się droga do pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzi-
com w przypadku ich rozwodu lub gdy rodzice nie rozwodzą się, ale 
żyją w rozłączeniu. Zmianie uległa bowiem treść m. in. art. 58 i art. 
107 KRO. 

Zagadnienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem stało się 
jeszcze bardziej aktualne w związku z niedawną nowelizacją KRO, a 
także ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego3, dokonaną ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego4, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r. 
Zmianie uległa ponownie treść art. 58 i art. 107 KRO oraz art. 7562 
KPC. Wprowadzono również nowy art. 59822 KPC.  

Przedmiotowa nowelizacja z 25 czerwca 2015 r. stanowi punkt 
wyjścia do dyskusji na temat miejsca opieki naprzemiennej w pol-
skim systemie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym na temat 
dopuszczalności orzekania opieki naprzemiennej przez sądy polskie 
przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej. W pierwszej kolejności 
autor postara się przybliżyć pojęcie opieki naprzemiennej i poczynić 
kilka uwag natury terminologicznej, po czym zaprezentowane będą 
wskazywane w piśmiennictwie wady i zalety opieki naprzemiennej. 
                                                 

1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm., dalej: KRO. 
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. 
3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm., dalej: KPC. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1062. 
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Następne przedstawiona zostanie sytuacja opieki naprzemiennej w 
prawie polskim w okresach poszczególnych nowelizacji KRO, tj. 
przed 13 czerwca 2009 r., pomiędzy 13 czerwca 2009 r. a 29 sierpnia 
2015 r. i po 29 sierpnia 2015 r. Rzeczona analiza będzie miała cha-
rakter po części historyczny, ale jest ona niezbędną do określenia 
obecnego miejsca opieki naprzemiennej w polskim porządku praw-
nym, tym bardziej że będą jej towarzyszyć rozważania na temat za-
kresu dopuszczalności orzekania przez sądy opieki naprzemiennej 
nad dziećmi. Artykuł zakończy podsumowanie z wnioskami płyną-
cymi z przeprowadzonej analizy prawnej.  

 
Pojęcie opieki naprzemiennej 
Z uwagi na to że opieka naprzemienna jest czymś nowym w 

polskiej doktrynie i praktyce orzeczniczej, trudno przedstawić jej 
jednoznaczną charakterystykę, tym bardziej jej definicję. Nie poma-
ga w tym analiza rozwiązań przyjętych w krajach, w których system 
ten jest stosowany od dłuższego czasu. Chodzi tutaj przede wszyst-
kim o kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone. Dzieje się tak z 
uwagi na wielopostaciowość opieki naprzemiennej. Nie ma bowiem 
jednego utrwalonego wzorca opieki naprzemiennej, a raczej są pew-
ne założenia i cele, które ten system sprawowania opieki przez oboje 
rodziców ma spełniać, a także jego techniczne wykonanie5. 

Od strony technicznej opieka naprzemienna polega na tym, że 
dziecko przebywa w ustalonych między rodzicami odstępach czaso-
wych, np. co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc na przemian u matki 
i u ojca6. De facto więc powinno ono spędzać tyle samo czasu z każ-

                                                 
5 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna w polskim prawie rodzinnym, 

„Człowiek-Rodzina-Prawo” 2014, nr 5, s. 3. 
6 Natomiast według J. Gudowskiego opieka naprzemienna polega na 

tym, że małoletnie dziecko, podlegające władzy rodzicielskiej obojga rodzi-
ców, po ich rozwodzie, przebywa u nich „naprzemiennie” przez podobne 
okresy i podlega wtedy ich opiece. Wspólne sprawowanie władzy, w ozna-
czonych z góry podobnych okresach, zapewnia rodzicom równy kontakt z 
dzieckiem i pozwala na zbliżony wpływ na jego wychowanie; zob. J. Gu-
dowski, komentarz do art. 59822 KPC, pkt 1, [w:] T. Ereciński (red.), Ko-
deks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpo-
znawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016, LEX/el. 
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dym rodzicem7. Przykładowa klauzula o opiece naprzemiennej nad 
dzieckiem w porozumieniach wychowawczych między rodzicami 
brzmi następująco: „Każdemu z rodziców przysługuje pełnia władzy 
rodzicielskiej nad dzieckiem. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest 
w taki sposób, że 2 tygodnie danego miesiąca dziecko przebywa u 
jednego z rodziców, natomiast następne 2 tygodnie przebywa u dru-
giego z rodziców”. Klauzula ta podlega bardzo często dalszemu, 
częstokroć bardzo szczegółowemu i skrupulatnemu doprecyzowaniu, 
m.in. w kwestii spędzania świąt, wyjazdów na wakacje i ferie, kon-
taktów z rodzinami rodziców, decydowaniu o edukacji i leczeniu 
dziecka, sposobu ponoszenia wydatków na dziecko, sposobu komu-
nikowania się rodziców, zabezpieczenia dokumentacji dziecka etc.8  

Wymaga podkreślenia okoliczność, że ustawodawca polski nie 
zdecydował się na wprowadzenie definicji legalnej opieki naprze-
miennej do KRO, także na mocy ostatniej nowelizacji z 25 czerwca 
2015 r. Pewne wskazanie na opiekę naprzemienną można odnaleźć 
natomiast w nowych przepisach procesowych, w których ustawo-
dawca taktuje o orzeczeniach (art. 59822 KPC) i sposobie roztoczenia 
pieczy (art. 7562 § 1 pkt 3 KPC) w ten sposób, że dziecko będzie 
mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach9. 

                                                 
7 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 3. 
8 Zob. B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 479 i nast.; G. Jędrejek, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616, Wyd. 
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 428 i nast.; T. Sokołowski, [w:] T. 
Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuń-
cze, t. 11, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 682–683; tenże, [w:] H. 
Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 464 i nast.; P. Widerski, Opieka 
naprzemienna…, s. 3–4. 

9 Podobnie M. Malczyk pisze, że ustawodawca nie zdecydował się na 
usankcjonowanie terminu „opieka naprzemienna” poprzez wprowadzenie 
go do treści przepisów KRO i KPC. W to miejsce KPC używa zwrotu: 
„dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okre-
sach”; zob. M. Malczyk, komentarz do art. 59822 KPC, pkt 4, [w:] A. Góra-
Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz 
do art. 1–729, Warszawa 2015, Legalis. 
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Techniczne wykonywanie opieki naprzemiennej nad dziec-
kiem pozostaje w ścisłej korelacji z założeniami tego systemu spra-
wowania pieczy nad dzieckiem. Fundamentalnym założeniem opieki 
naprzemiennej jest bowiem względna „równoważność świadczenia” 
każdego z rodziców na rzecz dziecka10. Chodzi więc o to, aby wkład 
i zaangażowanie w wychowanie dziecka przez jednego z rodziców 
był porównywalny do wkładu i zaangażowania drugiego z rodziców. 
Dlatego też wydaje się, że z opieką naprzemienną będziemy mieli do 
czynienia również wtedy, gdy czasookres faktycznego przebywania 
u jednego z rodziców nie będzie taki sam jak u drugiego. Przykłado-
wo u jednego rodzica dziecko będzie przebywało 2 tygodnie, a u 
drugiego tydzień, ale ten drugi rodzic będzie dokonywał innych 
czynności wychowawczych, m. in. zabierał dziecko do szkoły czy 
też na zajęcia dodatkowe, tak że biorąc pod uwagę całokształt dalej 
będzie można mówić o zachowaniu pewnej równoważności, porów-
nywalności wkładu w sprawowanie władzy rodzicielskiej każdego z 
rodziców11. 

W przypadku opieki naprzemiennej sąd, rozstrzygając o wła-
dzy rodzicielskiej, musi pozostawić ją w pełni obojgu rodzicom, 
naprzemiennie zaś może być sprawowana bieżąca piecza nad dziec-
kiem12. Tak więc instytucję, którą zwykło się na ogół określać termi-
nem „opieka naprzemienna”, można analizować jedynie w kontek-
ście pieczy naprzemiennej13. Takie jest też alternatywne i chyba bar-
dziej precyzyjne z punktu widzenia jurydycznego określenie rzeczo-
nej instytucji, tj. „piecza naprzemienna”. Do takiej konstatacji pro-
wadzi również treść art. 7562 § 1 pkt 3 KPC, w którym mowa jest 
właśnie o roztoczeniu pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten spo-

                                                 
10 W związku z tym opieka naprzemienna bywa nazywana w doktrynie 

równoważnym systemem wykonywania władzy rodzicielskiej; zob. N. Krej, 
komentarz do art. 59822 KPC, pkt 4, [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2016. 

11 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 3. 
12 Zob. T. Justyński, W sprawie tzw. opieki naprzemiennej, „Rodzina i 

Prawo” 2011, nr 19, s. 7. 
13 Zob. J. Ignaczewski, [w:] tenże (red.), Władza rodzicielska i kontakty 

z dzieckiem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 66; T. Justyński, W spra-
wie…, s. 6–7. 
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sób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzają-
cych się okresach. Opieka naprzemienna jest to zatem system spra-
wowania bieżącej pieczy nad dzieckiem, a nie władzy rodzicielskiej. 
Nie chodzi w niej o to, że władza rodzicielska miałaby przysługiwać 
naprzemiennie. Odpowiednie ukształtowanie władzy rodzicielskiej, 
tzn. pozostawienie jej w pełni obojgu rodzicom, jest jedynie warun-
kiem sine qua non, który umożliwia orzeczenie opieki naprzemien-
nej przez sąd. W świetle przepisów KRO, nie ma podstaw do tego, 
aby dopuszczać możliwość orzeczenia o władzy rodzicielskiej w 
naprzemienny sposób14. 

Sąd nie będzie mógł orzec opieki naprzemiennej, gdy powie-
rzy władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając ją dru-
giemu. W tym wypadku bowiem co do zasady sąd, powierzając wy-
konywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu rodzicowi, 
musi dokonać faktycznego ograniczenia władzy rodzicielskiej dru-
giemu z rodziców. Nie będzie zatem zachowana równoważność 
świadczeń wychowawczych rodziców względem dziecka15. 

Z istoty opieki naprzemiennej wynika, że ma charakter kwali-
fikowany podmiotowo. Opieki naprzemienna musi pochodzić od 
przynajmniej dwóch osób. Z jej istoty bowiem wynika, że zaanga-
żowanie jednej osoby w wychowanie dziecka musi znaleźć punkt 
odniesienia w zaangażowaniu drugiej osoby, tak aby można było 
stwierdzić czy świadczenia te są porównywalne. Tym samym opie-
kunami naprzemiennymi mogą być zasadniczo jedynie rodzice16. 

  
Wady i zalety opieki naprzemiennej 
Celem opieki naprzemiennej jest umożliwienie dziecku swo-

bodnego kontaktowania się i przebywania z obojgiem rodziców17. 
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego, potrzeba dokonania proponowa-
                                                 

14 Zob. J. Ignaczewski, [w:] tenże (red.), Władza rodzicielska…, s. 66. 
15 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 6. 
16 Zob. tamże, s. 4–5. 
17 Zob. A. Brzezińska, Opinia na temat opieki naprzemiennej nad 

dziećmi wydana prośbę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw 
Ojca, http://dzielnytata.pl/pdf/Brzezinska.pdf [data dostępu: 7.01.2017 r.]. 
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nych zmian wynika z konieczności zagwarantowania dziecku rodzi-
ców, którzy rozwodzą się oraz żyją w rozłączeniu respektowania 
jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców18. 
Chodzi o zapewnienie dziecku możliwości spędzania porównywal-
nej, choć niekoniecznie równej, ilości czasu z każdym z rodziców, 
dzięki któremu, obok zaangażowania w podejmowanie ważnych 
decyzji dotyczących dziecka, każde z rodziców faktycznie mieć bę-
dzie udział w jego codziennym życiu, w podtrzymywaniu więzi i 
bliskości, w radościach i wyzwaniach dziecka, dbałości o nie i reali-
zowaniu obowiązków wychowawczych19. 

Jako podstawowy argument przemawiający za opieką naprze-
mienną podnosi się umożliwienie dziecku utrzymania realnego kon-
taktu z obojgiem rodziców. W dłuższej perspektywie system opieki 
naprzemiennej ma stwarzać większe szanse na zbudowanie więzi z 
dzieckiem i utrzymanie z nim kontaktu zarówno przez matkę, jak i 
ojca. W związku z tym ma on przeciwdziałać alienacji rodzicielskiej 
dziecka w stosunku do jednego z rodziców20. Kluczowym argumen-
tem przeciw jest to, że dziecko wychowane w tym systemie pozba-
wione jest stabilizacji i nie ma poczucia przynależności do żadnego z 
domów, co może negatywnie wpłynąć na jego rozwój21. Niebez-
pieczna wydaje się również potencjalna możliwość wytworzenia się 
między rodzicami swoistego rodzaju dysonansu kierunków wycho-

                                                 
18 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-

dzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, druk 
nr 3104 Sejmu RP VII kadencji, s. 1. 

19 Zob. A. Gójska, [w:] J. Ignaczewski (red.), Władza rodzicielska i kon-
takty z dzieckiem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 457–458. 

20 Zob. stanowisko Forum Matek Przeciwko Dyskryminacji Ojców z 14 
listopada 2014 r. wobec projektu nowego rozwiązania legislacyjnego przed-
stawionego przez Rzecznika Praw Dziecka w piśmie z dnia 15 października 
2014 r., nr ZSR/500/12/2014/MS, s. 2; stanowisko (opinia) Komitetu Prze-
strogi Przed Oddzieleniem Rodzica z 15 grudnia 2014 r. w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk 757 z 
28.10.2014 roku – Senat RP), s. 1 i nast.  

21 Zob. http://prawnik-na-macierzynskim.blog.pl/2013/10/10/opieka/ 
[data dostępu: 7.01.2017 r.]. 
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wania dziecka, w szczególności wtedy, gdy rodzice prezentują od-
mienne światopoglądy22. 

 
Opieka naprzemienna nad dzieckiem w prawie polskim 
W zakresie opieki naprzemiennej nad dzieckiem, momentem 

przełomowym w prawie polskim było wejście w życie 13 czerwca 
2009 r. nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r. Na mocy rzeczonej 
nowelizacji w art. 58 KRO po § 1 dodano § 1a, zgodnie z którym: 
„Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z 
rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych 
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może 
pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny 
wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i 
jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziec-
ka”; a art. 107 § 2 KRO otrzymał następujące brzmienie: „Sąd może 
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiąz-
ków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić 
władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z 
dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy ro-
dzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne 
oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo 
powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga 
innego rozstrzygnięcia”.  

Otworzyło to formalną drogę do orzekania opieki naprzemien-
nej przez sądy, ponieważ w przypadku opieki naprzemiennej, tak jak 
już zasygnalizowano, musi zaistnieć taki stan, że gdy zachodzi po-
trzeba miarkowania władzy rodzicielskiej, prawo pozwala na pozo-
stawienie jej w pełnym zakresie obojgu rodzicom. Po wejściu w 
życie nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r. taki stan mógł zaistnieć 
wtedy, gdy sąd orzekał o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodo-

                                                 
22 Zob. W. Stojanowska, [w:] taż (red.), Nowelizacja prawa rodzinnego 

na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza–
Wykładnia–Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 69. 
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wym (art. 58 § 1a in fine KRO)23, a także gdy orzekał o sposobie 
wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w roz-
łączeniu (art. 107 § 2 in fine KRO)24, przy czym orzekanie opieki 
naprzemiennej obwarowane zostało zespołem przesłanek. Po pierw-
sze musiały zostać spełnione dwie przesłanki formalne, tj. rodzice 
musieli złożyć zgodny wniosek o pozostawienie władzy rodziciel-
skiej im obojgu i przedstawić porozumienie wychowawcze. Po dru-
gie musiały być spełnione dwie przesłanki materialne, a mianowicie 
sąd w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy musiał stwierdzić, że 
rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka, a także musiał 
stwierdzić, że będzie to zgodne z dobrem dziecka25. 

Przed 13 czerwca 2009 r., czyli w okresie sprzed wejścia w 
życie nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r., w literaturze przedmio-
tu co prawda aprobowano, mimo braku wyraźnego w tym względzie 
przepisu, możliwość pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej oboj-
gu rodzicom26. W judykaturze jednak raczej przyjmowano, że niedo-
puszczalne jest podzielenie wykonywania władzy rodzicielskiej w 
czasie między rodzicami27. Znamienny w tym zakresie jest fragment 
uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1952 r., w 
którym Sąd Najwyższy stwierdził, że periodyczne zmiany osoby 
wykonującej władzę rodzicielską nie tylko nie mogą zapewnić 
dziecku należytego zaspokojenia jego potrzeb, ale wręcz wyłączają 
jednolitość kierunku jego wychowania i musiałyby wywrzeć jak 

                                                 
23 Zob. K. Gromek, komentarz do art. 58 KRO, pkt 3, [w:] taż, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis; M. Manowska, 
komentarz do art. 58 KRO, pkt 4, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014, LEX/el. 

24 Zob. G. Jędrejek, komentarz do art. 107 KRO, pkt 4, [w:] tenże, Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz, 
Warszawa 2014, LEX/el.; E. Trybulska-Skoczelas, komentarz do art. 107 
KRO, pkt 2, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-
mentarz, Warszawa 2014, LEX/el. 

25 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 5.  
26 Zob. B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny…, s. 500; W. 

Stojanowska, [w:] taż (red.), Nowelizacja prawa…, s. 61 i nast. 
27 Zob. orz. SN z 22 kwietnia 1952 r., C 414/52, LEX nr 117176; orz. 

SN z 4 listopada 1953 r., II C 481/53, LEX nr 196535. 
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najbardziej ujemny wpływ na kształtowanie się świadomości dziec-
ka28. Nie mniej jednak w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i 
praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 
58 KRO, zawartych w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z 18 
marca 1968 r. Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczalne jest także 
pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym 
małżonkom. Takiego rozstrzygnięcia nie można jednak traktować 
jako reguły. Wymaga ono bowiem ustalenia, że stosunek wzajemny 
małżonków oraz inne okoliczności, a przede wszystkim ich dotych-
czasowy stosunek do dzieci oraz wzajemne kontakty w tym zakresie, 
zapewniają szansę zgodnego wykonywania przez oboje rodziców 
władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający dobru 
dziecka i interesowi społecznemu (art. 95 § 3)29. 

Po wejściu w życie nowelizacji z 6 listopada 2008 r., a przed 
wejściem w życie nowelizacji z 25 czerwca 2015 r., czyli w okresie 
od 13 czerwca 2009 r. do 29 sierpnia 2015 r., w piśmiennictwie 
część przedstawicieli doktryny prezentowała sceptyczne podejście co 
do dopuszczalności opieki naprzemiennej w prawie polskim30, część 
natomiast opowiadała się za jej dopuszczalnością31. Według T. Ju-
styńskiego brak było normy prawnej wyłączającej możliwość zasto-
sowania systemu opieki naprzemiennej, tak że ocena dopuszczalno-
ści opieki naprzemiennej powinna dokonywać się w rzeczywiście 

                                                 
28 Zob. orz. SN z 22 kwietnia 1952 r., C 414/52, LEX nr 117176. 
29 Zob. uchw. pełnego składu Izby Cywilnej SN z 18 marca 1968 r., III 

CZP 70/66, LEX nr 657. 
30 Zob. J. Ignaczewski, [w:] tenże (red.), Rozwód i separacja, Wyd. C.H. 

Beck, Warszawa 2012, s. 91; a także B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), 
Kodeks rodzinny…, s. 502; M. Manowska, komentarz do art. 58 KRO, pkt 
5, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks…, LEX/el.; T. Sokołowski, [w:] H. 
Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny…, s. 455–456; J. Winiarz, 
[w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 559. 

31 Zob. T. Justyński, W sprawie…, s. 10–11; tenże, Prawo do kontaktów 
z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 241; implicite A. Gójska, [w:] J. Ignaczewski (red.), Władza rodzi-
cielska…, s. 458–459. 
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zaistniałych stanach faktycznych32. Odmiennego zdania była z kolei 
W. Stojanowska, która uważała, że niedopuszczalność opieki na-
przemiennej można było wywieść już na płaszczyźnie jurydycznej, z 
brzmienia art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny33 i art. 1131 KRO34. 

Autor wyraził pogląd, że w okresie pomiędzy 13 czerwca 
2009 r. a 29 sierpnia 2015 r., czyli w stanie prawnym powstałym na 
skutek nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r. teoretyczna możliwość 
zastosowania opieki naprzemiennej w prawie polskim co prawda 
istniała, ale w bardzo wąskim zakresie. Aby sąd mógł zastosować ten 
system sprawowania pieczy nad dzieckiem, poza samą prawną moż-
liwością pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, 
rodzice musieliby w porozumieniu wychowawczym opisać sposób 
wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z założeniami opieki 
naprzemiennej, a co najważniejsze sąd, dokonując jego merytorycz-
nej oceny, musiałby dojść do wniosku, że opieka naprzemienna bę-
dzie zgodna z dobrem dziecka35. Według autora nie straciło na swo-
jej aktualności stanowisko Sądu Najwyższego sprzed wejścia w ży-
cie nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r. Tak więc teoretyczna 
możliwość orzeczenia opieki naprzemiennej doznawała praktyczne-
go unicestwienia w tym okresie ze względu na klauzulę generalną 
dobra dziecka36. 

Nowelizacja z 25 czerwca 2015 r. przyniosła diametralna 
zmianę jeżeli chodzi o zakres sądowej możliwości pozostawienia 
władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w sytuacji, gdy się rozwodzą 
lub żyją w rozłączeniu, co ma przełożenie także na problematykę 
opieki naprzemiennej w polskim porządku prawnym. Zgodnie ze 
zmienionym brzmieniem art. 58 § 1a KRO: „W braku porozumienia 
małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzy-
mywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd, uwzględniając 

                                                 
32 Zob. T. Justyński, W sprawie…, s. 9, 11. 
33 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.  
34 Zob. W. Stojanowska, w: taż (red.), Nowelizacja prawa…, s. 68 i 

nast.; taż, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo 
rodzinne i opiekuńcze, t. 11, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 724 i nast. 

35 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 5.  
36 Zob. tamże, s. 5. 
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prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o 
sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymy-
waniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć 
wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ogranicza-
jąc władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i 
uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym 
przemawia”. Podobnie zmieniony art. 107 § 2 KRO stanowi, że: „W 
braku porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i 
utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd, uwzględniając prawo 
dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie 
wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kon-
taktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską dru-
giego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby 
dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”37.  

W związku z przedmiotowymi zmianami zasadą stało się po-
zostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w przypadku ich 
rozwodu (art. 58 KRO) albo gdy rodzice nie rozwodzą się, ale żyją w 
rozłączeniu (art. 107 KRO). Jako wyjątek od tej zasady, należy z 
kolei traktować obecnie to, co przed nowelizacją z 25 czerwca 2015 
r. było zasadą, czyli powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu ro-
dzicowi z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej dru-
giemu. Taką konstatację można wysnuć również z uzasadnienia pro-
jektu rzeczonej nowelizacji, w którym wskazano, że w przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia albo, gdy nie będzie ono zgodne z do-
brem dziecka, sąd kierując się prawem dziecka do kontaktu z oboj-
giem rodziców oraz mając na względzie jego dobro, powinien roz-

                                                 
37 Warto jednak zasygnalizować, że nawet na gruncie poprzedniego sta-

nu prawnego, który konstytuował zasadę powierzania władzy rodzicielskiej 
jednemu rodzicowi z jednoczesnym ograniczeniem jej drugiemu z rodzi-
ców, można było łagodzić skutki tej zasady gdy okoliczności stanu faktycz-
nemu za tym przemawiały, przez ustalenie szczegółowo praw i obowiązków 
drugiego rodzica w bardzo szerokim zakresie, aby udział obojga rodziców 
w sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem był maksymalnie zbli-
żony do „stanu równowagi”; zob. opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Naj-
wyższego z 27 listopada 2014 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy (Druk Senatu RP VIII kadencji nr 757), s. 6.  
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ważyć pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej 
jako rozstrzygnięcia, które co do zasady najlepiej zapewnia dziecku 
możność wychowywania go przez rodziców i utrzymywania z nimi 
kontaktów. Analogicznie, jak w świetle dotychczas obowiązujących 
przepisów, dopiero po stwierdzeniu, że w okolicznościach konkret-
nej sprawy nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd będzie mógł 
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiąz-
ków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka38. 

Ma to kluczowe znaczenie dla opieki naprzemiennej, z uwagi 
na to że sąd nigdy nie będzie mógł zastosować tej instytucji, gdy 
powierzy władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając ją 
drugiemu. W takim wypadku, co do zasady sąd, powierzając wyko-
nywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu rodzicowi, 
musi dokonać jej faktycznego ograniczenia drugiemu z rodziców39. 
Nie będzie zatem zachowana równoważność świadczeń wychowaw-
czych rodziców względem dziecka40. Jak wskazano w uzasadnieniu 
projektu nowelizacji z 25 czerwca 2015 r., obowiązujące rozwiązania 
zawarte w art. 58 i art. 107 KRO sprzed wejścia w życie tej noweli-
zacji powodowały, że w przypadku braku porozumienia małżonków 
o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kon-
taktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd był zmuszony do ograniczenia 
władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakładała 
automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej strony ograniczało zakres 
autonomii sędziowskiej, z drugiej natomiast w wielu postępowaniach 

                                                 
38 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-

dzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, druk 
nr 3104 Sejmu RP VII kadencji, s. 2. 

39 Należy nadmienić, że nie chodzi tutaj o ograniczenia władzy rodzi-
cielskiej, o których mowa w art. 109 KRO, które są wynikiem zawinionego, 
niewłaściwego jej wykonywania; zob. B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), 
Kodeks rodzinny…, s. 497; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-
mentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 1485; J. Ignaczewski, [w:] 
tenże (red.), Rozwód…, s. 97–98; M. Manowska, komentarz do art. 58 
KRO, pkt 8, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks…, LEX/el.; W. Stojanowska, 
w: T. Smyczyński (red.), System Prawa…, s. 694. 

40 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 6. 
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prowadziło do zaostrzenia konfliktów między rodzicami41. Tak jak 
już wspomniano, pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzi-
com jest niezbędne dla zastosowania opieki naprzemiennej. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nowelizacja z 25 
czerwca 2015 r. stwarza jedynie lepsze warunki prawne do stosowa-
nia przez sądy polskie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Wpro-
wadzenie zasady pozostawiania pełni władzy rodzicielskiej obojgu 
rodzicom rozwodzącym się lub żyjącym w rozłączeniu nie jest rów-
noznaczne z wprowadzeniem zasady opieki naprzemiennej nad 
dzieckiem42. Sąd może, ale w żadnym bądź razie nie musi stosować 
opieki naprzemiennej, pozostawiając matce i ojcu pełną władzę ro-
dzicielską – jest to bowiem tylko system sprawowania bieżącej pie-
czy nad dzieckiem, który może być ukształtowany rozmaicie. Ma to 
o tyle istotne znaczenie, że argumentacja leżąca u podstaw noweliza-
cji KRO z 25 czerwca 2015 r. uzasadnia zmiany w zakresie władzy 
rodzicielskiej, tak że sporą nadinterpretacją byłoby twierdzenie, że 
siłą rzeczy odnosi się ona do opieki naprzemiennej nad dzieckiem. 
Wydaje się, że stan prawny sprzed wejścia w życie nowelizacji z 25 
czerwca 2015 r., w którym sąd miał dość wąską możliwość dostoso-
wania władzy rodzicielskiej każdego z rodziców do realiów danej 
sytuacji faktycznej, rzeczywiście mógł prowadzić w pewnych wy-
padkach do wydawania orzeczeń krzywdzących rodzinę, a zwłaszcza 
dziecko, gdyż nie przewidziano możliwości głębszego zbadania sto-
sunków panujących w rodzinie przez sąd i ich regulacji w oparciu o 
orzeczenie sądowe43. De lege lata sąd ma więcej autonomii, tak że w 
zależności od danej sytuacji faktycznej, może relatywnie szeroko 

                                                 
41 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-

dzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, druk 
nr 3104 Sejmu RP VII kadencji, s. 2. 

42 Odmiennie J. Gudowski, który uważa, że ustawą z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego wprowadzono do prawa rodzinnego tzw. 
naprzemienną opiekę nad dzieckiem; zob. J. Gudowski, komentarz do art. 
59822 KPC, pkt 1, w: T. Ereciński (red.), Kodeks…, LEX/el. 

43 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, druk 
nr 3104 Sejmu RP VII kadencji, s. 2. 
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modelować zakres władzy rodzicielskiej pozostawianej poszczegól-
nym rodzicom, włączenie z pozostawieniem jej obojgu rodzicom w 
pełnym zakresie. Kluczową kwestią jest jednak to, aby sądy polskie 
korzystały z nowych atrybutów w sposób wyważony, z daleko posu-
niętą ostrożnością i uwzględniając całokształt okoliczności. Na pew-
ne zagrożenie, jakie może implikować nowelizacja wskazano w Opi-
nii Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Według niej, w świe-
tle nowych przepisów konflikt pomiędzy rodzicami może nie być 
przeszkodą dla pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej 
w takim samym zakresie, podczas gdy konflikt między rodzicami nie 
sprzyja zgodnemu wykonywaniu „równej” władzy rodzicielskiej44. 
Taki wniosek można z resztą wysnuć z samego fragmentu uzasad-
nienia projektu nowelizacji z 25 czerwca 2015 r., z którego wynika, 
że konflikt małżeński nie będzie już stanowić przeszkody do pozo-
stawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w takim samym 
zakresie45. 

Zmiany w optyce władzy rodzicielskiej wprowadzone noweli-
zacją z 25 czerwca 2015 r. wychodzą naprzeciw standardom mię-
dzynarodowym, w tym zwłaszcza przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Konwen-
cji o prawach dziecka46. Zasadę pozostawiania władzy rodzicielskiej 
można wywieść z art. 9 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym państwa-
strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich ro-
dziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompe-
tentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie 
oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy 
dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w przypad-
kach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodzi-

                                                 
44 Zob. opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z 27 listopada 

2014 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Druk Senatu RP VIII kadencji nr 757), s. 8. 

45 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, druk 
nr 3104 Sejmu RP VII kadencji, s. 2. 

46 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późń. zm., dalej: Konwencja.  
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ców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miej-
sca pobytu lub zamieszkania dziecka.  

Nowelizacja z 25 czerwca 2015 r. w większym stopniu reali-
zuje naturalne prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, 
które wyrażone jest w Konwencji. Przepis art. 8 ust. 1 Konwencji 
nakłada bowiem na państwa-strony powinność podjęcia działań ma-
jących na celu poszanowania prawa dziecka do zachowania jego 
stosunków rodzinnych. Natomiast stosownie do art. 18 ust. 1 Kon-
wencji państwa-strony podejmą wszelkie możliwe starania dla peł-
nego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowie-
dzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice ponoszą główną 
odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich najwięk-
szej troski. 

Zabezpieczenie naturalnego prawa dziecka do wychowania 
przez oboje rodziców jest realizowane na poziomie władzy rodziciel-
skiej, czemu ma służyć wprowadzenie szerszej autonomii sądu w 
zakresie pozostawiania obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej. Nie 
można jednak utożsamiać tego z opieką naprzemienną, w tym sensie, 
że za systemem sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem w po-
staci opieki naprzemiennej przemawia prawo dziecka do wychowa-
nia przez oboje rodziców. Tak więc należy zaznaczyć, że sama opie-
ka naprzemienna nad dzieckiem nie jest zasadą w prawie polskim47. 

Po wejściu w życie 29 sierpnia 2015 r. nowelizacji z 25 
czerwca 2015 r. nawet w przypadku nieosiągnięcia porozumienia 

                                                 
47 Warto nadmienić, że w ramach zgłaszanych opinii do projektu poja-

wiły się także takie stanowiska, w których wyrażono negatywną ocenę 
zmian i proponowano wprowadzenie do KRO zasady opieki naprzemiennej 
nad dzieckiem, zamiast poprzestania jedynie na pełnej władzy rodzicielskiej 
dla obojga rodziców; zob. stanowisko Forum Matek Przeciwko Dyskrymi-
nacji Ojców z 14 listopada 2014 r. wobec projektu nowego rozwiązania 
legislacyjnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Dziecka w piśmie z 
dnia 15 października 2014 r., nr ZSR/500/12/2014/MS, s. 2 i nast.; stanowi-
sko Forum Matek Przeciwko Dyskryminacji Ojców z 4 grudnia 2014 r., s. 
4; stanowisko (opinia) Komitetu Przestrogi Przed Oddzieleniem Rodzica z 
15 grudnia 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (druk 757 z 28.10.2014 roku – Senat RP), s. 2.  
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wychowawczego przez rodziców, sąd jest władny pozostawić obojgu 
rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej. Tym samym de lege lata 
dwie wyżej wymienione przesłanki formalne orzeczenia opieki na-
przemiennej zostały wykluczone, w tym sensie, że rodzice nie muszą 
już składać zgodnego wniosku o pozostawienie władzy rodzicielskiej 
im obojgu i nie muszą przedstawiać sądowi porozumienia wycho-
wawczego. Oczywiście priorytetem jest, aby to rodzice decydowali o 
sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, wypracowując wspól-
ne porozumienie48. 

Pozornej liberalizacji uległy natomiast dwie przesłanki mate-
rialne. Co prawda odpadła z tekstu ustawy przesłanka w postaci 
stwierdzenia przez sąd, że rodzice będą współdziałać w sprawach 
dziecka. Nie mniej jednak w dalszym ciągu pozostaje przesłanka 
dobra dziecka, będąca klauzulą generalną w polskim prawie rodzin-
nym i opiekuńczym. Mało tego, wydaje się, że współdziałanie rodzi-
ców w sprawach dziecka zawarte jest pośrednio w szerszej klauzuli 
dobra dziecka. Dlatego też samo tylko wykreślenie tej przesłanki z 
art. 58 § 1a i art. 107 § 2 KRO niewiele zmienia w stosunku do stanu 
prawnego sprzed 29 sierpnia 2015 r.  

W istocie rzeczy to w przesłance dobra dziecka tkwi praktycz-
ne sedno problemu dopuszczalności orzekania przez sądy opieki 
naprzemiennej. W ocenie autora stanowisko Sądu Najwyższego za-
warte we wspomnianym orzeczeniu z 22 kwietnia 1952 r.49, tak jak 
było aktualne po wejściu w życie nowelizacji KRO z 6 listopada 
2008 r.50, zachowało również swoją aktualność po wejściu w życie 
nowelizacji z 25 czerwca 2015 r. Nie można nie zgodzić się z zawar-
tą w nim argumentacją Sądu Najwyższego, że co do zasady wadą 
dyskwalifikującą opiekę naprzemienną nad dzieckiem jest to, że 

                                                 
48 Takie podejście zostało zaakcentowane w uzasadnieniu projektu no-

welizacji z 25 czerwca 2015 r., w którym napisano, że w pierwszej kolejno-
ści o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontak-
tów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze 
porozumienia; zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
druk nr 3104 Sejmu RP VII kadencji, s. 2. 

49 Zob. orz. SN z 22 kwietnia 1952 r., C 414/52, LEX nr 117176. 
50 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 6. 
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dziecko nie ma poczucia przynależności do żadnego z domów rodzi-
ców, co wpływa negatywnie na jego rozwój, z uwagi na brak poczu-
cia bezpieczeństwa i stabilizacji. Podobnie M. Manowska podnosi, 
że nie byłoby zgodne z dobrem dziecka np. postulowane niekiedy 
wprowadzenie wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób na-
przemienny, prowadzące do zmiany miejsca zamieszkania i środowi-
ska dziecka. W ten sposób bowiem zaspokajane są raczej potrzeby 
rodziców, którzy po rozwodzie chcą mieć możliwość takiego samego 
sprawowania władzy rodzicielskiej, nie bacząc, że dziecko ma, tak 
samo jak dorosły, prawo do stabilizacji życiowej51. Wydaje się, że 
zalety opieki naprzemiennej nie są w stanie zniwelować tej ogromnej 
jej wady, tym bardziej że również rodzic, któremu nie powierzono by 
bezpośredniej pieczy nad dzieckiem dzięki swojej aktywności i za-
angażowaniu może utrzymać więź rodzicielską z dzieckiem52. W tym 
kontekście trafne jest stanowisko T. Sokołowskiego, nawiązujące do 
klauzuli generalnej dobra dziecka, który pisze, że zapomina się o 
naczelnej zasadzie ochrony dobra dziecka, a nie priorytetu praw ro-
dziców, uwypuklając jednocześnie to, że błędny jest postulat rów-
nomiernej ochrony praw rodzicielskich kosztem ochrony dobra 
dziecka53. W tym duchu również w judykaturze wskazuje się, że sąd, 
rozstrzygając o władzy rodzicielskiej, powinien kierować się przede 
wszystkim dobrem dziecka oraz interesem społecznym, a nie intere-
sem jednego czy obojga rodziców54. 

Poczyniona konstatacja ma charakter generalny i abstrakcyjny. 
Nie można jednak a priori powiedzieć, że zawsze opieka naprze-
mienna będzie sprzeczna z klauzulą generalną dobra dziecka. W tym 
względzie nie można pominąć pewnych możliwości, jakie przyniosły 
kolejne nowelizacje KRO z 6 listopada 2008 r. i z 25 czerwca 2015 
r., które pozwalają obojgu małżonkom, zaangażowanym i chcącym 
aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dziecka, którzy mimo niepo-

                                                 
51 Zob. M. Manowska, komentarz do art. 58 KRO, pkt 5, [w:] J. Wier-

ciński (red.), Kodeks…, LEX/el. 
52 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 6. 
53 Zob. T. Sokołowski, [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks 

rodzinny…, s. 455. 
54 Zob. wyr. SN z 25 sierpnia 1981 r., III CRN 155/81, LEX nr 503248. 
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rozumień między sobą są w stanie je przezwyciężyć i współdziałać 
dla dobra dziecka, utrzymać pełnię władzy rodzicielskiej55.  

W tym względzie, mimo że po nowelizacji z 25 czerwca 2015 
r. ustawodawca polski usunął ograniczenia formalne w postaci wnio-
sku rodziców o pozostawienie im obojgu władzy rodzicielskiej i 
przedstawienia przez nich porozumienia wychowawczego, w dal-
szym ciągu należy uznawać, że jedynie na zasadzie wyjątku od gene-
ralnej reguły, w sytuacji gdy sąd w konkretnym stanie faktycznym 
dojdzie do wniosku, że „naprzemienność” rodziców w pieczy nad 
dzieckiem będzie zgodna z kluczową przesłanką dobra dziecka, 
pewnych pożytecznych elementów tego systemu sprawowania bieżą-
cej pieczy nad dzieckiem nie można wykluczać również w prawie 
polskim. Taka sytuacji będzie mogła zajść np. wtedy gdy dziecko ma 
kilkanaście lat i jest bardzo mocno związane z obojgiem rodziców. 
Wtedy niewykluczone jest, że utrzymanie takiego samego kontaktu z 
obojgiem rodziców przez dziecko będzie wartością nadrzędną, a 
jednocześnie naprzemienna zmiana otoczenia nie wpłynie negatyw-
nie na rozwój dziecka, z uwagi na to że dziecko wykształciło już 
„pojęcie domu” i poczucie przynależności domowej56. 

Zastosowanie opieki naprzemiennej jest bezprzedmiotowe w 
przypadku rodziców dziecka, którzy się nie rozwodzą i nie żyją w 
rozłączeniu, a którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej (art. 
93 § 1 KRO), ponieważ każdy z nich jest uprawniony i obowiązany 
do wykonywania władzy rodzicielskiej (art. 97 § 1 KRO), a także w 
przypadkach ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzi-
cielskiej, o których mowa w art. 109–111 KRO. 

Wydaje się również, że nieuzasadnione jest rozważanie opieki 
naprzemiennej w kontekście pieczy zastępczej (art. 1121 i nast. 
KRO) i opieki (art. 145 i nast. KRO). Dzieje się tak, z uwagi na to że 
art. 58 § 1a KRO i art. 107 KRO traktują wprost o władzy rodziciel-
skiej. Opieka nad małoletnim jest zaś jedynie surogatem władzy 
rodzicielskiej57, a piecza zastępcza jest jej wycinkiem. Ponadto nale-

                                                 
55 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 6. 
56 Zob. tamże, s. 6. 
57 Zob. J. Ignatowicz, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1148. 
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ży zważyć na to, że wspólne sprawowanie opieki i pieczy zastępczej 
jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku małżonków (art. 1125 i 
art. 146 in fine KRO). Tak więc siłą rzeczy nie będzie mógł mieć 
tutaj zastosowania art. 58 § 1a KRO. W przypadku zaś art. 107 § 2 
KRO jego praktyczne zastosowanie, jeżeli chodzi o małżonków 
sprawujących wspólnie opiekę albo pieczę zastępczą, wydaje się 
niemożliwe, z racji na to że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka58. 

Zgodnie z art. 95 § 1 KRO władza rodzicielska obejmuje w 
szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy 
nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z po-
szanowaniem jego godności i praw. Tak więc w opiece naprzemien-
nej, jako systemie sprawowania pieczy nad dzieckiem, nie chodzi 
jedynie o kontakty z dzieckiem (art. 113 i nast. KRO). Opieka na-
przemienna nie ogranicza się wyłącznie do naprzemiennego kontaktu 
z dzieckiem przez poszczególnych rodziców. Uregulowanie kontak-
tów z dzieckiem jest jedynie technicznym zapleczem umożliwiają-
cym sprawowanie pieczy nad dzieckiem w sposób naprzemienny59. 
W przypadku opieki naprzemiennej założenie równoważnego wkła-
du w wychowanie dziecka przez oboje rodziców nie jest możliwe za 
pomocą tylko faktycznego kontaktu z dzieckiem w sposób wskazany 
w art. 113 § 2 KRO60. Według nowego art. 58 § 1b KRO sąd może w 
ogóle zaniechać orzekania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 
na zgodny wniosek stron. 

 
Podsumowanie 
Opieka naprzemienna jest to system sprawowania pieczy nad 

dzieckiem, który co do zasady polega na tym, że dziecko przebywa 
w ustalonych pomiędzy rodzicami odstępach czasowych, np. co ty-
dzień, co 2 tygodnie, co miesiąc na przemian u matki i u ojca. Wyda-
je się, że bardziej adekwatnym określeniem jest termin „piecza na-
przemienna”. Wychodząc naprzeciw regulacjom o charakterze mię-
dzynarodowym, w których postuluje się o prawo dziecka do wycho-
wania przez oboje rodziców, na mocy nowelizacji z 25 czerwca 2015 

                                                 
58 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 6. 
59 Zob. także B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny…, s. 498. 
60 Zob. P. Widerski, Opieka naprzemienna…, s. 4. 



250 
 

r. w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym zasadą stało się pozo-
stawianie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom rozwodzą-
cym się i rodzicom co prawda nierozwodzącym się, ale żyjącym w 
rozłączeniu. Wyjątkiem od tej zasady, jest natomiast powierzenie 
władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi z jednoczesnym ogranicze-
niem władzy rodzicielskiej drugiemu. Rzeczona zmiana nie jest jed-
nak równoznaczna z wprowadzeniem zasady opieki naprzemiennej. 
De lege lata opieka naprzemienna nad dzieckiem nie jest zasadą w 
prawie polskim. Nowelizacja z 25 czerwca 2015 r. liberalizuje jedy-
nie formalne warunki prawne do stosowania przez sądy polskie 
opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Warunkiem sine qua non tego 
systemu sprawowania pieczy nad dzieckiem jest bowiem pozosta-
wienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Obecnie rodzi-
ce nie muszą już składać zgodnego wniosku o pozostawienie pełnej 
władzy rodzicielskiej im obojgu i nie muszą przedstawiać sądowi 
porozumienia wychowawczego. Jednakże w dalszym ciągu, aby sąd 
mógł dopuścić opiekę naprzemienną pozostaje do spełnienia prze-
słanka dobra dziecka, w której jak się wydaje implicite zawarta jest 
również, formalnie usunięta z KRO, przesłanka w postaci stwierdze-
nia przez sąd, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. W 
związku z tym, w dalszym ciągu należy uważać opiekę naprzemien-
ną za wyjątek od generalnej reguły, który sąd winien dopuszczać 
wyłącznie wtedy, gdy w konkretnym stanie faktycznym dojdzie do 
wniosku, że naprzemienne sprawowanie pieczy nad dzieckiem przez 
rodziców jest zgodne z przesłanką dobra dziecka. 

 
Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest opieka naprzemienna nad dziec-

kiem. Zagadnienie opieki naprzemiennej stało się bardzo aktualne w 
związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 
czerwca 2015 r. W artykule przedstawiono pojęcie opieki naprze-
miennej, wady i zalety opieki naprzemiennej, a następnie sytuację i 
miejsce opieki naprzemiennej w systemie prawa polskiego. Opieka 
naprzemienna jest systemem sprawowania pieczy nad dzieckiem. 
Polega ona na tym, że dziecko przebywa w ustalonych pomiędzy 
rodzicami przedziałach czasowych (tydzień, dwa tygodnie w miesią-
cu) u matki i ojca. Ogólnie mówiąc, dziecko powinno spędzać tyle 
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samo czasu z każdym z rodziców. Na mocy nowelizacji z 25 czerwca 
2015 r. zasadą stało się pozostawianie pełnej władzy rodzicielskiej 
obojgu rodzicom w przypadku ich rozwodu lub w przypadku, gdy 
żyją w rozłączeniu. W związku z tą zmianą rozszerzyła się teore-
tyczna możliwość orzekania przez sądy opieki naprzemiennej. Opie-
ka naprzemienna nad dzieckiem nie jest jednak zasadą w prawie 
polskim. W dalszym ciągu należy uważać ją za wyjątek od general-
nej reguły, z uwagi na to że co do zasady opieka naprzemienna jest 
sprzeczna z klauzulą generalna dobra dziecka. Dziecko nie ma po-
czucia przynależności do żadnego z domów rodziców, co może nie-
korzystnie wpłynąć na jego rozwoju z powodu braku bezpieczeństwa 
i stabilności Tak więc sąd powinien dopuszczać opiekę naprzemien-
ną wyłącznie wtedy, gdy w konkretnym stanie faktycznym dojdzie 
do wniosku, że naprzemienne sprawowanie pieczy nad dzieckiem 
przez rodziców będzie zgodne z dobrem dziecka. 

Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska, rodzina, dziecko 
 
Abstract 
The alternating joint custody of a child after the amendment of 

the Family and Guardianship Code of 25th June 2015 
The subject of the article is the alternating joint custody of a 

child. The issue of the alternating joint custody has become very 
topical in connection with the amendment of the Family and Guardi-
anship Code of 25th June 2015. The concept of the alternating joint 
custody, the advantages and disadvantages of the alternating joint 
custody and then the situation and place of the alternating joint cus-
tody in the Polish legal system are presented in the article. The alter-
nating joint custody is system of taking childcare. It consist in the 
child stays over defined period of time (a week, two weeks a month) 
alternately at mother’s and father’s. Generally speaking, the child 
should spend equal time with each parent. Pursuant to the amend-
ment of 25th June 2015 bequeathing full parental authority to both 
parents if they divorce and if they live apart has become the rule. In 
relation to this change theoretical possibility pronouncing the alter-
nating joint custody by the courts has widened. However, the alter-
nating join custody is not the rule in the Polish law. It should still be 
considered as an exception to the general rule due to the fact that the 
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alternating joint custody is essentially contrary to the general clause 
of child welfare. The child does not have a sense of belonging to any 
homes of its parents which may affects its development adversely 
due to the lack of safety and stability. Therefore the court should 
award the alternating joint custody only if it come to a conclusion in 
the actual case that exercising custody alternate by parents will be 
compatible with child welfare.  

Keywords: custody, parental authority, family, child 
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Anna Kledyńska  

 
Przesłanki i tryb zobowiązania sprawcy przemocy domowej  

do opuszczenia mieszkania 
 
Wstęp 
Przemoc domowa określana bywa często jako przestępstwo 

dokonywane w czterech ścianach. Niejednokrotnie zdarza się, że 
osoby z otoczenia nie uświadamiają sobie, że w konkretnej rodzinie 
dochodzi do aktów agresji. Natomiast, jedynymi świadkami, uczest-
nikami, a przede wszystkim ofiarami, są osoby zamieszkujące wraz 
ze sprawcą. Należy podkreślić przy tym, że przemoc domowa, przy-
brać może różnorodne formy, od znęcania się psychicznego, obejmu-
jącego m.in. znieważanie, groźby, wyzwiska do form przemocy fi-
zycznej, wyrażającej się w stosowaniu agresji czynnej. Ustawa o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1 w art. 2 definiuje przemoc 
jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zanie-
chanie 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. Warto zauważyć, że pojęcie sprawcy 
przemocy w rodzinie nie odnosi się wyłącznie do mężczyzn znęcają-
cych się nad żoną i dziećmi, bądź innymi członkami rodziny, bo-
wiem także kobieta może być sprawcą nagannych zachowań2.  

Pomoc ofiarom przemocy domowej może być dokonywana na 
wiele sposobów. Na pierwszy plan wysuwają się działania w ramach 

                                                 
1 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 

r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493). 
2 Ze statystyk udostępnianych przez Policję, na podstawie wypełnionych 

formularzy Niebieskiej Karty, wynika, że w 2015 roku ogólna liczba ofiar 
przemocy domowej wyniosła 97501 osób, z czego 69379 stanowiły kobiety, 
10733 mężczyźni, zaś małoletni 17392, 
http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-
rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html (dostęp: 05.01.2017 r.).  
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prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Zarówno warunki jej za-
łożenia, jak i tryb dalszego postępowania określony został w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”3. J. Kosińska, definiując Niebieską 
Kartę, trafnie określiła ją mianem „składanego do akt postępowania i 
przedstawianego sądowi oryginalnego egzemplarza notatki urzędo-
wej sporządzanej na okoliczność popełnienia przestępstw związa-
nych m.in. z przemocą domową lub popełnianych wobec nieletnich, 
a zwłaszcza przedstawienia znaczenia dowodowego Karty”4. Podkre-
ślić należy, że czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie dokonuje przede wszystkim gmina, w ramach powoływane-
go przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zespołu interdy-
scyplinarnego5.  

Z pomocą ofiarom znęcania przychodzą również organy wy-
miaru sprawiedliwości, bowiem czyn ten ujęty jest w katalogu czy-
nów penalizowanych przez polskie prawo karne6. Warto zauważyć, 

                                                 
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. Nr 

209, poz. 1245). 
4 J. Kosińska, Wartość dowodowa Niebieskiej Karty w postępowaniu 

karnym, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5, s. 143. 
5 Zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w 

skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 
pozarządowych, kuratorzy sądowi. Mogą w nim uczestniczyć także proku-
ratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie.  

6 Art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. 2016, poz. 1137 j.t.), statuujący 
przestępstwo znęcania, stanowi: 

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub 
nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależno-
ści 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. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szcze-
gólnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 
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że prokurator a także sąd mają również możliwość izolacji ofiary od 
sprawcy przestępstwa. Może to nastąpić w ramach, orzekanego przez 
sąd lub prokuratora, środka zapobiegawczego w postaci nakazu 
opuszczenia przez podejrzanego (lub oskarżonego) lokalu mieszkal-
nego, o którym mowa w treści art. 275a Kodeksu karnego7 (dalej: 
k.k.) lub też w ramach instytucji tzw. dozoru warunkowego przewi-
dzianej w treści art. 275§3 k.k8. Natomiast, przy wydaniu wyroku 
sąd może odseparować osobę pokrzywdzoną od sprawcy w drodze 
orzeczenia środków karnych, przewidzianych w treści art. 39 pkt. 2b 
( zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zbliżania się 
do nich) oraz 2e (nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowane-
go wspólnie z pokrzywdzonym). Powyższe rozwiązania może zasto-
sować sąd także w przypadku orzeczenia wobec przestępcy środków 
probacyjnych, uregulowanych w treści art. 66 k.k. i art. 69 k.k.) 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza 
ponadto dodatkowe rozwiązania, służące zapewnieniu bezpieczeń-
stwa ofiarom agresji ze strony domownika, umożliwiając doprowa-
dzenie drogą prawną do nakazania opuszczenia mieszkania przez 
sprawcę przemocy. 

 

                                                                                                        
§ 3. 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. 

7 Art. 275a§ 1 k.k.: Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać 
oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę 
osoby wspólnie zamieszkującej okresowe opuszczenie lokalu zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskar-
żony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

8 Art. 275 § 3 k.k.: Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczaso-
wego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z uży-
ciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo 
innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego 
aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w 
wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzo-
nym oraz określi miejsce swojego pobytu. 
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Zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia 
mieszkania w trybie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie 

Możliwość nakazania opuszczenia lokalu mieszkalnego prze-
widziana została w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. Przepis ten w ust. 1 stanowi, że osoba dotknięta przemocą 
może domagać się, by sąd zobowiązał do opuszczenia mieszkania 
członka rodziny, który swoim nagannym zachowaniem, polegającym 
na stosowaniu przemocy w rodzinie, czyni wspólne zamieszkiwanie 
szczególnie uciążliwym. Co istotne, sprawy te podlegają rozpozna-
niu przez sądy cywilne w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego9 (dalej: k.p.c.) o postępowaniu nieprocesowym.  

Przedmiotowa regulacja wprowadzona została do polskiego 
porządku prawnego w dniu 1 sierpnia 2010 r. Jak słusznie podkreśla 
S. Spurek, zakresem podmiotowym tego unormowania objęci są 
członkowie rodziny10. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie w art. 2 ust. 1 wskazuje, że przez członka rodziny, w rozumie-
niu przepisów tej ustawy, uważa się osobę najbliższą w rozumieniu 
art. 115 § 1 k.k.11, jak również inną osobę, wspólnie zamieszkującą 
lub gospodarującą. Z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy przemocy 
do opuszczenia mieszkania może wystąpić wyłącznie osoba dotknię-
ta przemocą.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, biorąc pod uwagę za-
kres przedmiotowy omawianej regulacji, że przesłanka wystąpienia 
przemocy w rodzinie winna podlegać badaniu przez sąd niezależnie 
od tego, czy wobec sprawcy przemocy zostało wszczęte postępowa-
nia o popełnienie czynu z art. 207 k.k. Warunkiem niezbędnym, któ-
ry umożliwia sądowi orzeczenie zgodnie z wnioskiem przewidzia-
nym w treści art. 11a ust. 1 ustawy jest stwierdzenie przez sąd wy-

                                                 
9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz.U. 2016, poz. 1822 j.t.). 
10 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komen-

tarz, Warszawa 2012, s. 180. 
11 Art. 115 § 11 k.k.: Osobą najbliższą 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. 
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stąpienia przemocy, która powoduje, że zamieszkiwanie ze sprawcą 
jest szczególnie uciążliwe12.  

Należy podkreślić, że dla nałożenia przez sąd obowiązku, o 
którym mowa w art. 11a ust. 1 powołanej ustawy, bez znaczenia 
pozostaje, czy uczestnik tego postępowania (sprawca przemocy) 
posiada tytuł prawny do zajmowania lokalu. Co więcej, omawiana 
regulacja nie wyklucza zobowiązania do opuszczenia mieszkania 
osoby, która wyłącznie posiada taki tytuł, bowiem orzeczenie sądo-
we nie prowadzi do pozbawienia osoby mającej opuścić mieszkanie 
tytułu prawnego, lecz związane jest z koniecznością czasowego (lecz 
bez wskazania długością trwania) odseparowania od pozostałych 
członków rodziny osoby stosującej przemoc. W razie zmiany oko-
liczności, orzeczenie może zostać zmienione lub uchylone13.  

Zgodnie z cytowaną ustawą, rozprawa w przedmiocie zobo-
wiązania sprawy przemocy do opuszczenia mieszkania, winna odbyć 
się w terminie 1 miesiąca od dnia wniesienia wniosku. W razie wy-
dania przez sąd postanowienia o uwzględnieniu wniosku, staje się 
ono wykonalne z chwilą ogłoszenia. Jak słusznie zaakcentował A. 
Kiełtyka, ustawodawca nadał priorytetowe znaczenie wnioskom 
składanym w trybie art. 11a ust. 1 omawianej ustawy, bowiem 
uwzględnił następstwa mogące wynikać z dalszego wspólnego za-
mieszkiwania sprawcy przemocy wraz z jej ofiarą. Wobec powyż-
szego, niezwłocznie po wydaniu postanowienia, pracownik sekreta-
riatu wydaje stronie postępowania postanowienie wraz z naniesioną 
przez sędziego lub referendarza sądowego klauzulą wykonalności, 
które stanowi podstawę do wszczęcia postępowania komorniczego. 
Zgodnie z ust. 3 art. 11a przedmiotowej ustawy, „do wykonania 
obowiązku orzeczonego na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspo-
kajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika”.  

Wskazać należy, że przepisy ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-

                                                 
12 S. Spurek, Ustawa…, s. 181. 
13 A. Kiełtyka, A. Ważny, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ko-

mentarz, Warszawa 2015 r., s. 189. 
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go14 zawierają dodatkowe obostrzenia wobec sprawców przemocy 
domowej. Nie mają bowiem w stosunku do nich zastosowania regu-
lacje tej ustawy odnoszące się do konieczności zawarcia, w orzecze-
niu o opróżnieniu lokalu, uprawnienia do lokalu socjalnego – nawet 
wówczas, gdy osoba eksmitowana spełnia przesłanki do jego otrzy-
mania15. Nie mogą oni również skorzystać z dobrodziejstwa regulacji 
wyrażonej w art. 16 tej ustawy, który stanowi, że „Wyroków sądo-
wych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie 
od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie 
eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwa-
terowanie”.  

Zauważyć wypada, że wcześnie, brzmienie przepisów tej 
ustawy stało w sprzeczności z regulacjami wyrażonymi w przepisach 
k.p.c., dotyczących przeprowadzania przez komornika sądowego 
eksmisji wobec sprawców przemocy w rodzinie16. Odnoszący się do 
wykonania wyroku eksmisyjnego przez komornika, art. 1046 § 4 
k.p.c. przewidywał bowiem, że organ egzekucyjny musi wstrzymać 
się z dokonaniem czynności do czasu wskazania przez gminę tym-
czasowego pomieszczenia dla dłużnika, bądź samodzielnego znale-
zienia przez niego takiego pomieszczenia. Regulacja ta odnosiła się 
zatem w ogólności do wykonywania eksmisji, nie czyniąc żadnego 
rozróżnienia na sytuacje, gdy czynność ta odnosiła się do sprawców 

                                                 
14 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2016, poz. 1610 j.t.) 
15 Art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: Sąd nie może orzec o braku 
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 

1) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
1998 r. poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego 
nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3) obłożnie chorych, 4) 
emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z po-
mocy społecznej, 5) osoby posiadającej status bezrobotnego, 6) osoby spełnia-
jącej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały. 

16 Na niespójność regulacji wskazał również E. Farion, por. E. Farion, 
Przymusowe wykonanie orzeczenia nakazującego opróżnienie lokalu służą-
cego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych a projekt nowelizacji pol-
skiego prawa, „Palestra” 2011, nr. 2-3, s. 32-33. 
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przemocy domowej i gdy dotyczyła ona eksmisji z innych powodów, 
np. nieuiszczania czynszu. W toku dyskusji nad przedmiotowym 
problemem wskazywano, że w przepisach powinna zostać wprowa-
dzona możliwość umieszczania sprawców przemocy w schroniskach 
i noclegowniach prowadzonych przez gminy17. Kwestię tę podjął 
również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 listopada 2010 
r. wydanym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym 
wskazał, że „Art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest 
niezgodny z art. 2 i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legisla-
cji, z art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w zakresie, w ja-
kim dotyczy wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego 
orzeczonego wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodzi-
ną, jest niezgodny także z art. 71 ust. 1 Konstytucji”18.  

Trybunał zaakcentował przy tym konieczność zapewnienia 
ochrony członkom rodziny przed sprawcą przemocy domowej. Wy-
roki orzekające eksmisję często nie są wykonywane, bądź realizowa-
ne są z dużym opóźnieniem. Trybunał zwrócił uwagę, że powinność 
zapewnienia osobie pokrzywdzonej przemocą bezpieczeństwa we 
własnym lokum wynika również z orzecznictwa Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, zgodnie z którym sytuacja, w której to ofia-
ry przemocy w rodzinie zmuszone są opuścić mieszkanie i poszuki-
wać schronienia, oznacza niedopełnienie przez państwo ciążących na 
nim obowiązków w zakresie w zakresie zapewnienia ochrony ofia-
rom przemocy i tym samym naruszenie art. 3 Konwencji19, gwaran-
tującego ochronę przed nieludzkim oraz poniżającym traktowaniem 
lub karaniem.  

                                                 
17 A. Antkiewicz, Noclegownie – sposób na oprawców, „Na wokandzie” 

2010, nr. 3, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-3/opinie-3/noclegownie-
sposob-na-oprawcow.html (29.12.2016). 

18 Wyrok TK z dnia 4 listopada 2010 r., K 19/06, Lex nr 611848. 
19 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610284 (dostęp: 
05.01.2017 r.).  
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Wskutek cytowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
z dniem 16 listopada 2011 r.20 nastąpiła zmiana art. 1046 § 4 k.p.c. 
Obecne brzmienie tej regulacji przewiduje, że: „Wykonując obowią-
zek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkanio-
wych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie 
wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, ko-
mornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do któ-
rego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamiesz-
kać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 
lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma 
się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze 
względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na 
wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, 
nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego termi-
nu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej 
placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę 
właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego 
opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej 
placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi 
właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego 
pomieszczenia”. 

 
Zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia 

mieszkania w trybie art. 11 a ust 1 ustawy w świetle orzecznictwa 
sądów  

Sąd, do którego wpływa wniosek z żądaniem orzeczenia naka-
zu opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę przemocy, musi 
rozstrzygnąć, czy zaistniały wszelkie przesłanki umożliwiające orze-
czenie zgodnie z żądaniem. Nie każde bowiem zachowanie uczestni-
ka będzie wypełniało definicję przemocy, o której mowa w treści art. 
2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sąd musi 
zatem wziąć pod uwagę zarówno stanowisko wnioskodawcy jak i 

                                                 
20 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2011, Nr. 224, poz. 
1342).  
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uczestnika postępowania, który w ramach przysługujących mu 
uprawnień procesowych ma pełne prawo do ustosunkowania się do 
twierdzeń wyrażonych w treści pisma wszczynającego postępowa-
nia, jak i na rozprawie.  

W uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach, 
wydanego na skutek apelacji, Sąd ten uznał, że okoliczność skonflik-
towania małżonków i dochodzenia pomiędzy nimi do kłótni nie uza-
sadnia uwzględnienia wniosku wniesionego w trybie art. 11a ust. 1 
ustawy21.  

W innym orzeczeniu, wydanym przez Sąd Okręgowy w No-
wym Sączu, stwierdzone zostało, iż zachowanie uczestnika, który 
pod wpływem alkoholu dewastuje wyposażenie domu, a nadto wy-
zywa siostry i ubliża im, stosując niekiedy przemoc fizyczną i zakłó-
cając im spoczynek nocny, mieści się w pojęciu przemocy w rodzi-
nie. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że „zgodnie z wolą ustawodaw-
cy dla rozpoznania takich spraw przewidziano tryb cywilny niepro-
cesowy, charakteryzujący się większą swobodą procedowania, w 
ramach którego nie obowiązują sztywne reguły procesowe. Tryb ten 
nie jest podstawowym trybem w postępowaniu cywilnym i nie objęto 
nim innych postępowań, w których wykazanie winy jest jedną z pod-
staw uwzględnienia żądania. Ocena wszystkich tych okoliczności 
łącznie prowadzi do wniosku, że ustawodawcy chodziło o uzyskanie 
możliwości szybszego reagowania, z możliwością szerszego działa-
nia sądu z urzędu. Tak więc znaczenie - umyślności działania - na 
gruncie omawianej ustawy rozumieć należy wyłącznie, jako działa-
nie zamierzone, a nie jako działanie mające miejsce w warunkach 
jednego z rodzajów winy określonych w treści przepisu art. 9 k.k.”22. 

Warta przytoczenia jest również konkluzja wyrażona w uza-
sadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie, który odda-
lając – w uwzględnieniu apelacji – wniosek o zobowiązanie sprawcy 
przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania wskazał, że „istotą 
całej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest m.in. 

                                                 
21 Postanowienie SO w Kielcach z dnia 3 lipca 2014 r., II Ca 398/14, 

Lex nr 1850807. 
22 Postanowienie SO w Nowym Sączu z dnia 16 lipca 2014 r., III Ca 

334/14, Lex 1859860. 
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ochrona pokrzywdzonych przemocą przed dalszym krzywdzeniem 
(art. 3 ust. 1 pkt 3), co wiąże się ze stycznością z osobą stosującą 
przemoc. Również art. 11a ustawy ma na celu ochronę przed osobą 
sprawcy przemocy. Dlatego też tylko to, że w mieszkaniu znajdują 
się rzeczy uczestnika nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż fakt 
ten przy braku fizycznego pobytu uczestnika w lokalu nie może być 
utożsamiany z zamieszkiwaniem w nim i wspólnym korzystaniem w 
rozumieniu ustawy”23. 

 
Podsumowanie  
Obowiązujące unormowania znajdujące się tak w prawie cywil-

nym, rodzinnym, jak i karnym, choć dość szerokie, w dalszym ciągu nie 
zapewniają ofiarom przemocy w rodzinie dostatecznej ochrony. S. Spu-
rek postuluje, w celu zwiększenia efektywności pomocy pokrzywdzo-
nym przestępstwem przemocy, przyznanie Policji uprawnienia do wy-
dania nakazu opuszczenia mieszkania. Funkcjonariusze przybyli na 
interwencję domową mieliby zatem możliwość natychmiastowej izola-
cji sprawcy przemocy od jego ofiary, niezależnie od wszczęcia postę-
powania karnego. Ponadto, zdaniem tej autorki, zasadnym byłoby 
wprowadzenie regulacji, która nakazywałaby organom zawiadamianie 
pokrzywdzonego przestępstwem o uchyleniu lub zmianie nakazu 
opuszczenia lokalu, określonego w art. 275a k.p.k., na inny środek za-
pobiegawczy, co zapobiegłoby zaskoczeniu ofiary powrotem sprawcy 
znęcania do wspólnie zajmowanego przez nich mieszkania24. Niemniej, 
podkreślić należy, że zmianę przepisów umożliwiającą dokonanie eks-
misji sprawcy przemocy domowej do noclegowni bądź schroniska – bez 
konieczności zapewnienia mu lokalu zastępczego, ocenić należy pozy-
tywnie. Niewątpliwie bowiem nie była słuszną regulacja, która w zasa-
dzie uniemożliwiała wykonanie wyroku eksmisyjnego, co niejednokrot-
nie prowadziło do konieczności poszukiwania innego, bezpiecznego 
schronienia przez pokrzywdzonych, podczas gdy sprawca pozostawał w 
lokum.  

                                                 
23 Postanowienie SO w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., II Ca 69/14, 

Lex nr 1852410. 
24 S. Spurek, Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary, „Prokura-

tura i prawo” 2013, nr. 7-8, s. 154-155. 
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Warto jeszcze podkreślić, że sądy, zobowiązując na podstawie 
art. 11 a ust. 1 ustawy sprawcę przemocy w rodzinie do opuszczenia 
mieszkania, muszą uwzględniać całokształt okoliczności, w celu 
rozważenia, czy uczestnik rzeczywiście dopuszcza się przemocy nad 
pozostałymi członkami rodziny, czy też zaistniała sytuacja jest wy-
nikiem konfliktu stron i wynikającej stąd chęci usunięcia członka 
rodziny z dotychczas wspólnie zajmowanego mieszkania.  

 

Streszczenie  
Artykuł dotyczy zagadnienia zobowiązania sprawcy przemocy 

domowej do opuszczenia mieszkania, orzekanego przez sądy cywil-
ne na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Poruszono w nim kwestię kryteriów, umożliwiających 
wystąpienie z przedmiotowym żądaniem przez pokrzywdzonego, 
omówiono również zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji. 
Końcowo, wskazane zostały przykłady z orzecznictwa sądów po-
wszechnych, przedstawiających analizę zachowań, które mogą zo-
stać poczytane za przemoc w rodzinie, jak również przesłanki wa-
runkujące uwzględnienie wniosku.  

Słowa kluczowe: przemoc, rodzina, ochrona, opuszczenie 
mieszkania, eksmisja 

 

Summary  
The article concerns issues of liability perpetrators of domestic 

violence to leave the apartment, decided by the civil courts on the 
basis of art. 11 a paragraph. 1 of the Act on the prevention of domes-
tic violence. It addresses the question of criteria, allowing the occur-
rence of the present request by the victim, also discusses the range of 
objective and subjective adjustment of the regulation. Terminally, 
there are indicated the examples of case law courts of general juris-
diction, representing behavioral analysis, which can be counted as 
domestic violence, as well as evidence conditioning with the request. 

Keywords: violence, family, protection, removal from the 
apartment, eviction 
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Artur Lis 

 
Mieszko i Dobrawa – pierwsza chrześcijańska rodzina w Polsce 

 
Relacje rodzinno-prawne w średniowieczu 
Małżeństwo dawało początek rodzinie. Jego zawarcie powo-

dowało powstanie między małżonkami stosunków osobistych, które 
regulowało osobowe prawo małżeńskie oraz majątkowych, regulo-
wanych przez prawo małżeńskie majątkowe1. Gospodarstwo rolne 
oraz warsztat rzemieślniczy w średniowieczu były oparte na wspól-
nej pracy poszczególnych członków rodziny2. Podział pracy wymu-
szał powtórne zawarcie małżeństwa po śmierci współmałżonka. W 
gospodarstwie domowym funkcje mężczyzny-ojca i kobiety-matki 
wzajemnie się uzupełniały i były komplementarne3. Rodzina odgry-
wała dużą rolę w życiu społeczno-politycznym, opartym na silnym 
poczuciu więzi. Miało to pozytywne, jak i negatywne skutki. W 
dawnej Polsce dochodziło często do rywalizacji zarówno rodów, jak 
i poszczególnych rodzin. Już od czasów słowiańskich z życiem ro-
dziny wiązał się kult ogniska domowego. Badacze przyjmują, iż 
przeciętna chata chłopska w monarchii piastowskiej mieściła od czte-
rech do sześciu osób. Liczba mieszkańców gospodarstwa z czasem 
ulegała zwiększeniu do 9-11 osób4. Za powszechny typ polskiej ro-
dziny rycerskiej w okresie rozbicia dzielnicowego należy uznać tzw. 

                                                 
1 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-

XVIII w., Kraków 2002, s. 229. 
2 M. Bogucka, Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po 

wiek XXI, Warszawa 2005, s. 74; taż, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta 
w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, 
Warszawa 1998. 

3 M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, 
Warszawa 1975, s. 110-113. 

4 Tamże, s. 93; K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród 
i plemię, Lwów 1928; tenże, Ustrój społeczno-gospodarczy wczesnej doby 
piastowskiej, [w:] tegoż, Pisma wybrane, Warszawa 1956; Z. Podwińska, 
Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym 
średniowieczu. Źreb, wieś, opole, Wrocław 1971. 
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małą rodzinę. Składała się ona z rodziców, małoletnich dzieci, cza-
sami matki jednego z małżonków, przeważnie męża, lub jego nieza-
mężnej siostry.  

Pozycję żony i męża w małżeństwie określały w znacznej mie-
rze czynniki wspólne dla poszczególnych stanów: stosunki majątko-
we, swoboda działań prawnych oraz rola krewnych w życiu rodzin-
nym. Pozycja męża i żony w małżeństwie określona była przez ich 
obowiązki, zarówno wzajemne, jak i jednostronne. Możemy tu wy-
mienić: wspólne zamieszkanie i zajmowanie się gospodarstwem, 
podążanie żony za mężem, pożycie małżeńskie i wychowanie po-
tomstwa, konieczność dochowania wierności, posłuszeństwo żony 
wobec męża, wzajemna opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
rodzinie przez męża. Wykonywanie obowiązków małżeńskich nie 
było w istocie prywatną sprawą samych małżonków, nad ich wypeł-
nianiem czuwało prawo kanoniczne, sądy świeckie, jak również kon-
trola społeczna, przede wszystkim krewnych5.  

Kanoniści średniowieczni starali się zdefiniować małżeństwo 
jako sakrament, który wywołuje głównie skutki duchowe a dodatko-
wo cywilne, w zasadzie nierozdzielne jedne od drugich. Definicja ta 
wiązała elementy duchowe i elementy świeckie w jedną całość6. 
Małżeństwo stanowiło ważny moment w życiu kobiety i mężczyzny. 
Świadczyło o osiągnięciu dojrzałości, ale również wiązało się ze 
zmianą sytuacji materialnej. Zanim stało się sakramentem, stanowiło 
umowę między małżonkami, co faktycznie sprowadzało się do poro-
zumienia ich rodziców7. Przed chrystianizacją wśród Słowian rozpo-
wszechnione było wielożeństwo. Wczesnośredniowieczne źródła 
wielokrotnie sprawę tę podkreślają. Szczególnie liczne żony posiada-
li słowiańscy władcy. Pierwszemu historycznemu władcy Polski, 
Mieszkowi I, Kadłubek przypisywał siedem żon, które oddalił 
poślubiając Dobrawę8. Kościół popierał i opowiadał się jedynie za 

                                                 
5 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 64-65. 
6 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wy-

kładu, Poznań 2007, s. 88. 
7 M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 78-79; M. Pastoureau, Życie codzienne 

we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII wiek), 
tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983, s. 14. 

8 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 18-19. 
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związkami jednego mężczyzny i jednej kobiety. Jak słusznie zazna-
cza Stanisław Płaza, osobowe prawo małżeńskie ustalało zawarcie 
małżeństwa, jego ustanie, stosunki osobowe między małżonkami 
oraz właściwości sądów w osobowych sprawach małżeńskich. Po-
czątkowo miało ono charakter świecki, po przyjęciu chrześcijaństwa 
stało się prawem wyznaniowym9.  

Prawo rodzinne obok procesu i prawa karnego zostało w Kro-
nice polskiej potraktowane najszerzej. Świadczy o tym używanie 
przez Wincentego terminologii rzymskiej10: matrimonium11, connu-
bium12, nuptiae13, legale coniugium14, sponsalia15, pollicetur matri-
monium16 (w znaczeniu przyrzeczenia małżeńskiego), donatio prop-
ter nuptias17, affinitas18, agnatio19, cognatio20, consanguinitas21, re-
pudium22, divortium23.  

Bodźcem do zawierania małżeństw miał być nacisk opinii, 
która za pełnoprawnych członków społeczności uznawała dopiero 
osoby pozostające w związku małżeńskim24. W dawnej Polsce mał-
żeństwa kojarzono i zawierano w bardzo młodym wieku, głównie ze 

                                                 
9 S. Płaza, Historia prawa…, s. 229. 
10 Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. 

Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994. 
11 Tamże, Liber primvs 17, s. 22; Liber secvndvs 4, s. 33; Liber 

secvndvs 7, s. 35; Liber secvndvs 19, s. 56. 
12 Tamże, Liber primvs 7, s. 13; Liber qvartvs 20, s. 169. 
13 Tamże, Liber secvndvs 7, s. 35. 
14 Tamże. 
15 Tamże, Liber secvndvs 24, s. 70. 
16 Tamże, Liber secvndvs 4, s. 33. 
17 Tamże, Liber primvs 17, s. 22. 
18 Tamże, Liber primvs 17, s. 22; Liber secvndvs 28, s. 78; Liber qvartvs 

2, s. 130; Liber qvartvs 23, s. 180. 
19 Tamże, Liber qvartvs 13, s. 154. 
20 Tamże, Liber secvndvs 7, s. 35; Liber qvartvs 23, s. 180. 
21 Tamże, Liber secvndvs 13, s. 44, Liber qvartvs 23, s. 180; Liber 

qvartvs 24, s. 184.  
22 Tamże, Liber primvs 17, s. 23. 
23 Tamże, Liber qvartvs 13, s. 155. 
24 Szerzej: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie 

polskim, Lwów 1925. 
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względu na niską średnią trwania życia ludzkiego, dążenie rodziców 
do zabezpieczenia odpowiedniej przyszłości dzieciom, jak również 
wykorzystywanie małżeństwa do umacniania więzów politycznych i 
majątkowych. Znane były przykłady zaręczyn dzieci jeszcze w koły-
skach, z czym nie zgadzał się Kościół katolicki, nakazując warunek 
złożenia oświadczenia woli przez narzeczonych po dojściu do odpo-
wiedniego wieku25. 

Dominujące znaczenie więzów krwi we wczesno-
średniowiecznym społeczeństwie powodowało, że człowiek 
ówczesny był przede wszystkim członkiem społeczności rodzinnej. 
Patriarchalny charakter rodziny sprawiał, że sytuacja mężczyzn była 
znacznie lepsza, ale niezależnie od płci pełnoprawne stanowisko w 
społeczeństwie owej doby uzyskiwał dopiero człowiek, który zawarł 
związek małżeński i posiadał potomstwo. Stanowisko mężczyzny w 
małżeństwie było dominujące. Obyczaj słowiański, ukształtowany w 
dobie poprzedzającej chrystianizację powodował, że prawo 
ówczesne uznawało mężczyznę nie tylko za zwierzchnika rodziny, 
lecz także za jej posiadacza. Znalazło to wyraz w formie zawierania 
małżeństwa przez kupno żony. Sytuacja kobiety w rodzinie męża nie 
była więc łatwa, tym bardziej że posiadał on nad nią absolutną 
władzę, włącznie z prawem karcenia, które w praktyce 
niejednokrotnie sięgało życia i śmierci. Traktowanie kobiety-żony 
jako własności męża znalazło najdobitniejszy wyraz w praktyce 
zabijania jej przy pogrzebie męża, poświadczonej przez wielu 
autorów, piszących o obyczajach Słowian przed przyjęciem przez 
nich chrześcijaństwa, między innymi przez Thietmara i Ibrahima ibn 
Jakuba. Praktyka ta miała zapewne charakter bardzo ograniczony 
społecznie i zdarzała się głównie, jeśli nie wyłącznie, w rodzinach 
najmożniejszych. W sytuacji kiedy mąż nie był posesjonatem, jego 
majątek był mniejszy od majątku żony lub mieszkał w jej domu, 
pozycja żony była niewątpliwie silniejsza26.  

Działalność Kościoła prawdopodobnie początkowo miała nie-
wielki wpływ na charakter małżeństwa słowiańskiego. Obyczaj 

                                                 
25 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 91; S. Biskupski, Prawo mał-

żeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956, s. 161-163. 
26 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 70. 
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oddalania żon przez mężów oraz częste wypadki przedwczesnej 
śmierci kobiet przy połogu sprawiały, że pan domu i gospodarstwa 
rodzinnego brał następne żony, zazwyczaj młodsze. Gdy po jego 
śmierci pozostawała w domu niestara macocha, brał ją 
niejednokrotnie za żonę jeden z synów zmarłego. Praktyka ta, 
zwalczana przez Kościół, przetrwała w życiu społeczności chłopskiej 
dość długo, zwłaszcza na Rusi. Rozpowszechniony byt również oby-
czaj brania żony po zmarłym bracie, najczęściej wspólnie 
gospodarującym27. Praktyki te stanowiły wyraz tendencji 
zatrzymywania w rodzinie kobiet, których praca, a także posag 
przyczyniały się do wzrostu zasobności gospodarstwa. Interwencja 
Kościoła w stosunki rodzinne i obyczajowość małżeńską związana 
była już z początkami chrystianizacji. Kościół, nie będąc jeszcze 
wrośnięty w miejscowe społeczeństwo, nie miał szans realizacji 
swych postulatów wyłącznie drogą oddziaływania ideologicznego. 
Toteż hierarchia kościelna zwracała się z prośbą o interwencję do 
władców świeżo schrystianizowanych państw. Tylko bowiem władca 
miał realną siłę, zapewniającą przynajmniej częściową egzekucję 
postulatów, formułowanych przez przedstawicieli nowo przyjętej 
wiary. Postulaty te nie były zaś łatwe do przyjęcia, gdyż dotyczyły 
podstawowych zasad życia społecznego i warstwy obyczajowej 
tradycyjnie z nimi związanej. Możemy więc mówić w większym 
stopniu o kierunkach oddziaływania Kościoła na strukturę rodziny i 
zasady życia rodzinnego niż o ich faktycznej realizacji, która 
rozkładała się na okres kilku stuleci28. Zwracanie się przez 
przedstawicieli Kościoła do władców z prośbą o interwencję w 
stosunki rodzinne sprawiło, że władza książęca uzyskała faktyczne 
uprawnienia prawno-rodzinne. Co więcej, jak możemy 
przypuszczać, we wczesnej fazie chrystianizacji Kościół był 

                                                 
27 J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wie-

ku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, red. S. K. Kuczyński, 
Warszawa 1994, s. 111-120; M. Dembińska, Pozycja kobiety wiejskiej w 
społeczeństwie średniowiecznym w Polsce, tamże, s. 121-130. 

28 E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy 
duchowej i świeckiej, „Nasza Przeszłość” 17(1963), s. 61-76. 
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zainteresowany umocnieniem autorytetów panujących w tej 
dziedzinie29.  

Interweniując w sprawy zawierania małżeństwa, Kościół w 
pierwszym okresie swej działalności nie zastrzegał sobie bynajmniej 
praw uczestnictwa przy obrzędach małżeńskich, które odbywały się 
nadal w sposób tradycyjny. Sytuacja ta jednak w późniejszym czasie 
uległa zmianie. W początkach XIII wieku, kiedy to Kościół 
dysponował już liczną kadrą duchowieństwa i ugruntowaną 
organizacją, starał się przejąć uprawnienia panujących w dziedzinie 
prawa rodzinnego. Ale przez długi czas uprawnienia te zdołały się 
już utrwalić. Znalazły one wyraz w poborze przez książąt świadczeń 
z tytułu zawierania małżeństwa w postaci podatków: „dziewiczego”, 
„wdowiego” czy też rozpowszechnionego na późnośredniowiecznym 
Mazowszu „swadziebnego”. Co więcej, powstanie i ugruntowywanie 
zależności społecznej poddanych i niewolnych, mieszkających w 
posiadłościach możnych, powodowało, że opłaty te nabierały 
charakteru opłat dominialnych łączących się, jak należy 
przypuszczać, z faktem wychodzenia poza obszar dóbr kobiety 
poślubianej przez obcego mężczyznę30.  

Rosnąca przewaga Kościoła nad instytucjami świeckimi 
sprawiła jednak, że ostatecznie, w ciągu XIII wieku upowszechnił się 
na większości terytorium Polski sakramentalny charakter małżeństwa 
chrześcijańskiego, zawieranego w kościele parafialnym przed 
proboszczem panny młodej. Po zawarciu małżeństwa odbywały się 
ceremonie ślubne. Ze względu na ich uroczysty charakter nie udzie-
lano ślubów w okresie Adwentu i Postu31. Dzięki pierwszym spo-

                                                 
29 R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wie-

ku, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach pol-
skich w średniowieczu, t. I: Struktury koscielno-publiczne, red. H. Mani-
kowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 11-49; Kościół w monarchiach 
Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 
września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009. 

30 Ch. Klapisch-Zuber, Kobieta i rodzina, [w:] Człowiek średniowiecza, 
red. J. Le Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 355-387. 

31 M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 80-81; J.-M.L. Dubreton, Życie co-
dzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 
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strzeżeniom możemy podzielić małżeństwa o charakterze świeckim 
do końca XII wieku oraz wyznaniowym - początek XIII wieku. Naj-
ważniejsze decyzje dotyczące omawianej kwestii Kościół podjął na 
Soborze Laterańskim IV w 1215 roku, w którym również uczestni-
czył wśród reprezentacji polskiego episkopatu Wincenty Kadłubek. 
Kościół przeciwstawiał się małżeństwom zawieranym pod przymu-
sem, uznając jedynie małżeństwa zawarte za obopólną zgodą, a także 
przemocy stosowanej wobec kobiet przy zawieraniu związków mał-
żeńskich, co uzasadniał równością wszystkich względem Boga. Kon-
sekwencją tego była koncepcja konsensualnej natury małżeństwa, 
zgodnie z którą zawarcie małżeństwa dokonywało się wyłącznie 
przez zgodne i dobrowolne oświadczenie woli nupturientów, według 
kanonicznej zasady consensus facit nuptias32.  

Cudzołóstwo popełnione przez kobietę karano surowo już w 
czasach przedchrześcijańskich. Prawo karania cudzołożnicy należało 
do męża i jego rodu. W monarchii piastowskiej sądownictwo w tym 
zakresie stanowił władca, który ustalał rodzaj kary. Z przekazu 
Thietmara wynika, że karano niewierność zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn poprzez okaleczenie narządów płciowych33. Mistrz Wincenty 
wyraźnie odróżnia prawowite małżonki od nielegalnych. Pojawia się 
u niego także kategoria nałożnic i nierządnic, co świaczy o klarowa-
niu się w jego czasach pojęcia małżeństwa i kilku pokrewnych mu 
kategorii związków między kobietą i mężczyzną, obwarowanych 
przepisami prawa kanonicznego34. Sam jednak autor takich definicji 
nie podaje35.  

                                                                                                        
1961, s. 82; B. Geremek, Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona, 
Warszawa 1972, s. 88. 

32 Zob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz 
(1199-1219). Działalnośc kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 204 i nn. 

33 Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ks. VIII, § 2, 
s. 581-583; Ks. VIII, § 3, s. 583. 

34 Por. M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w Pol-
sce. Interpretacja Kadłubka, „Archeologia” 3(1949), s. 230-231; M. Han-
delsman, Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa 1908, s. 239. 

35 A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Ka-
dłubka, „Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), s. 33-48. 
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Opinie historyków prawa o stanowisku prawnym kobiety na 
ziemiach polskich w okresie piastowskim są bardzo rozbieżne. Wielu 
badaczy zajmujących się tym zagadnieniem stwierdzało dość słabe 
uprawnienia kobiet, a nawet niektórzy wręcz uważali, że były one 
pozbawione zdolności prawnej36. Rodzina organizowała życie czło-
wieka od narodzin do śmierci. Podstawową literaturę przedmiotu 
zestawia Maria Bogucka w pracy pt. Gorsza płeć37, co stanowi roz-
winięcie kwestionariusza badań z wcześniejszej książki zatytułowa-
nej Białogłowa w dawnej Polsce38. Jednym z głównych zajęć kobiety 
w epoce średniowiecza była ciężka fizyczna praca w środowisku 
rodzinnym. Szczególnie duży wysiłek ponosiły kobiety na wsi. Do 
ich podstawowych zadań poza pomocą w uprawie ziemi należała 
hodowla zwierząt i drobiu, przygotowywanie posiłków, zapasów 
oraz utrzymywanie porządków w domu. O każdej porze roku kobieta 
miała swoje obowiązki, nawet zimą, podczas gdy mężczyzna odpo-
czywał (darła pierze, szyła, haftowała). W związku z tym jej pozycja 
w gospodarstwie była dość dobra. Można zaznaczyć, iż podział pra-

                                                 
36 Stan badań omawia Bogadan Lesiński w pracy Stanowisko kobiety w 

polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku, s. 7-14; por. A. Winiarz, 
Polskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, „Kwartalnik Histo-
ryczny” 10(1896), s. 756-812; R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:] 
tegoż, Pisma, t. II, Warszawa 1905, s. 371-380; S. Kutrzeba, Ideał i życie 
kobiety w Polsce wieków średnich, „Ateneum Polskie” 4(1908), s. 176-198; 
K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 
1928; J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, 
„Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1; W. Abraham, Zawarcie 
małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925; tenże, Z dziejów 
prawa małżeńskiego w Polsce. Zezwolenie panującego lub panów na mał-
żeństwo poddanych i świeckie opłaty małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa 
ku czci B. Orzechowicza, t. I, Lwów 1916, s. 1-70; A. Vetulani, Nowe źró-
dło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo Prawno-
Historyczne” 4(1952); S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w śre-
dniowiecznym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), 
s. 80-107. 

37 M. Bogucka, Gorsza płeć... 
38 Taż, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim 

XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998. 
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cy na wsi miał bardziej charakter funkcjonalny niż hierarchiczny39. 
Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja kobiety mieszkającej w 
mieście. Tu również spełniała ona podstawowe funkcje związane z 
wychowaniem dzieci i pracami w gospodarstwie domowym lub 
warsztacie rzemieślniczym. Często była dyskryminowana ze wzglę-
du na swoją płeć. Za ta samą pracę otrzymywała dużo mniejsze wy-
nagrodzenie niż mężczyzna. Maria Bogucka zauważa, że istniały 
głównie dwa zawody uprawiane przez kobiety niezamężne - prosty-
tucja i służba domowa40. Sytuacja kobiety zależała przede wszystkim 
od jej miejsca w strukturze rodzinnej. Odmienna była pozycja żony 
w małżeństwie elit możnowładczych oraz w małżeństwach miesz-
czan i chłopów. Niemniej jednak bardzo wiele zależało od osobi-
stych relacji między małżonkami41.  

Rozbieżne wiadomości o stanowisku kobiet niezamężnych 
znajdujemy u pisarzy arabskich. Przede wszystkim należy wymienić 
tu relacje Ibrahima ibn Jakuba w dwóch jej przekazach Al-Kazwiniego 
i Al-Bekriego. Tak oto Ibrahim ibn Jakub w relacji Al-Kazwiniego 
charakteryzuje informacje dotyczące związków małżeńskich w cza-
sach Mieszka I: „A kto się urodzi, temu król przydziela żołd, czy bę-
dzie płci męskiej, czy żeńskiej. Gdy zaś dziecię dorośnie, to jeżeli jest 
chłopcem, żeni go, bierze od jego ojca wiano i wręcza je ojcu tej ko-
biety. A wiano jest u nich ciężkie [to jest kosztowne, trudne do uisz-
czenia]. Jeżeli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, staje się [przez 
to] bogatym, a jeżeli mu się urodzi dwóch lub trzech synów, staje się 
ubogim. Ożenek [następuje] u nich wedle uznania ich króla, nie z wol-
nego wyboru. Król bierze na siebie całkowite ich [swych ludzi] utrzy-
manie. Na nim też ciąży koszt wesela. Jest on jak czuły ojciec dla 
swych poddanych. A ci [Słowianie] odznaczają się wielką zazdrością 
o swe kobiety, w przeciwieństwie do wszystkich Turków”42. Interpre-
tacja przekazów arabskich ze względu na rozbieżne informacje nie 
pozwala na jednoznaczne wnioski. Przytoczmy inną wiadomość o 

                                                 
39 Taż, Gorsza płeć..., s. 65-67.  
40 Tamże, s. 70-72. 
41 S. Płaza, Historia prawa..., s. 236. 
42 Relacja Ibrahima ibn Jakuba, wyd. T. Kowalski, [w:] Monumenta Po-

loniae Historica, nova series, t. I, Kraków 1946, s. 50. 
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kobietach słowiańskich pochodzącą od Al-Bekriego: „ale panna kiedy 
pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego 
swą żądzę. A kiedy małżonek poślubi [dziewczynę] i znajdzie ją 
dziewicą, mówi do niej: gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię 
pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by 
był wziął twoje dziewictwo. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej”43. 
Odwrotną relację dotyczącą kobiet niezamężnych zamieszcza współ-
czesny Al-Bekriemu geograf perski Al-Gardizi: „Jeśli jakaś dziewczy-
na pokocha jakiegoś mężczyznę, idzie do niego; on połączywszy się z 
nią, jeśli ją znajdzie dziewicą, bierze ją sobie za małżonkę; jeśli nie, to 
odtrąca ją i powiada: Jeśliby w tobie było coś wartościowego, tobyś ty 
się uchroniła [w całości]”44. 

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Romana Michałow-
skiego pt. Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, 
który na tle porównawczym przedstawia kwestie problemów mał-
żeńskich45. Idąc za tym badaczem zwróćmy uwagę na dwa fragmen-
ty z kroniki Thietmara z Merseburga. Pierwszy z nich opisuje oby-
czaje w Polsce przedchrześcijańskiej za panowania Mieszka I: „Za 
czasów pogańskich jego ojca [tzn. Mieszka I], po pogrzebie każdego 
męża, którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie i w ten 
sposób dzieliła ona jego los po śmierci. A jeśli znaleziono nierządni-
cę jakową, obcinano jej srom, by ją w ten szpetny i okrutny sposób 
ukarać, następnie zaś - jeśli godzi się o tym mówić - wieszano ten 
wstydliwy okrawek nad drzwiami domu, by uderzając w oczy każ-
dego wchodzącego, do opamiętania na przyszłość go przywiódł oraz 
ostrożności. Prawo Boże nakazywał kamienować za to, a obyczaj 

                                                 
43 Tamże, s. 53; Zob. G. Labuda, Ibrahim ibn Jakub, „Roczniki Histo-

ryczne” 16(1947), s. 120-147. 
44 Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej, wyd. G. Labu-

da, t. I, Warszawa 1954, s. 273; Zob. M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego 
prawa małżeńskiego w Polsce, [w:] tegoż, Od Arystotelesa do Złotej Legen-
dy, Warszawa 1958, s. 306-313. 

45 R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wie-
ku, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach pol-
skich w średniowieczu, t. I: Struktury kościelno-publiczne, red. H. Mani-
kowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 11-49. 
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naszych przodków żąda obcięcia głowy takim niewiastom”46. Z kolei 
kronikarz ten opisując czasy Bolesława Chrobrego pod rokiem 1018 
podaje: „W państwie jej małżonka [tzn. Chrobrego] panuje dużo 
różnych zwyczajów, a choć są one straszne, to jednak niekiedy za-
sługują na pochwałę. Lud jego wymaga pilnowania na podobieństwo 
bydła i bata na podobieństwo upartego osła; również nie da rządzić 
sobą w interesie władcy, jeżeli ten nie stosuje kar surowych. Jeśli kto 
z tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, 
spotyka go natychmiast następująca kara: prowadzi się go na most 
targowy i przymocowuje doń wbijając gwóźdź poprzez mosznę z 
jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się 
trudny wybór: albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała. Jeżeli 
stwierdzono, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso, karano go 
surowo przez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem, świeżo w tym 
kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż 
przez post ustanowiony przez biskupów. Są tam także inne zwyczaje, 
znacznie od tych gorsze, ani Bogu nie są miłe, ani tubylcom niczego 
prócz strachu nie przynoszą”47.  

Splot tych czynników powodował ukształtowanie się trwałości 
struktury rodzinnej i tradycyjnego obyczaju w jej obrębie48. Rodzina 
miała charakter patriarchalny, na jej czele stał ojciec. Pozycja żony w 
rodzinie zależała od posiadania potomstwa; jego brak mógł być 
przyczyną odesłania żony jej rodzicom jako bezpłodnej, a więc 
niezdolnej do wykonywania podstawowej funkcji49. Z 
uprzywilejowanego bowiem stanowiska mężczyzny w małżeństwie 
wynikało, że kobietę traktowano jako jedyną sprawczynię 
bezpotomności. Znaczenie pracy kobiety w obrębie gospodarstwa 
domowego sprawiało, co prawda, że nie zawsze rodzina decydowała 

                                                 
46 Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, s. 218. 
47 Tamże, s. 217-218; Zob. R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii 

piastowskiej…, s. 21; A. Gieysztor, Le tradizioni locali e le influenze eccle-
siastiche nel matrimonio in Polonia nei secoli X-XIII, [w:] Il matrimonio 
nella società altomedievale, Spoleto 1977, s. 321-342. 

48 S. Trawkowski, Przemiany społeczne i gospodarcze w XII i XIII wieku, 
[w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura, red. A. 
Gieysztor, Warszawa 1972, s. 62-118. 

49 M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 83. 
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się na rezygnację z niej; jednak pozostając w rodzinie męża, kobieta 
bezpłodna stawała się przedmiotem pogardy. Z drugiej strony wy-
chowywanie licznego potomstwa pozwalało na zwiększenie jej praw 
i autorytetu w rodzinie50. 

Na wizerunek kobiety w Kronice polskiej Wincentego Kadłub-
ka miały wpływ pochodzenie, wykształcenie oraz pozycja społeczna 
jej autora. Mimo, iż kronikarz nie poświęca kobietom zbyt wiele uwa-
gi, to wnikliwa analiza jego dzieła pozwala wydobyć zarówno pozy-
tywny, jak i negatywny ich obraz. Anna Gałka w pracy Obraz kobiety 
w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka51 zakłada, że 
Wincenty jako uczestnik Soboru Laterańskiego IV był propagatorem 
celibatu w Kościele polskim. W związku z tym mógł mieć wizję ko-
biety zagrażającej czystości i będącej pokusą dla życia kapłańskiego. 
Kobiety opisane na kartach kroniki pochodzą z elit politycznych oraz 
panującej dynastii piastowskiej. Obraz piastowskich żon w dziele 
Galla Anonima jest przedmiotem erudycyjnych studiów zawartych w 
pierwszym rozdziale monografii Grzegorza Paca Kobiety w dynastii 
Piastów. Badacz ten porównuje wspomnianą kronikę z innymi źró-
dłami narracyjnymi wczesnego średniowiecza. Konkludując zauważa 
wspólne cechy określające oczekiwania względem kobiet pochodzą-
cych z wyższych warstw społeczeństwa52. 

Kronikarze średniowieczni bardzo często zwracali uwagę na 
pobożności kobiecą, uważając ją bezsprzecznie za wielką zaletę. 
Wśród kobiet przez nich opisywanych pobożnością odznaczały się 
nie tylko zakonnice, jako Deo devotae, ale i niewiasty świeckie. W 
większości wizerunków władczyń, jakie zawarte są na kartach kro-
nik, element ich pobożności jest silnie wyeksponowany. Bardzo czę-
sto charakteryzując konkretną kobietę jako pobożną, kronikarze jed-
nocześnie wiążą z jej postacią cnotę czystości, która nie zawsze jed-
noznaczna jest ściśle z virginitas, ale także wyraża dbałość o cześć 

                                                 
50 Tamże, s. 86-88. 
51 A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Ka-

dłubka, „Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), s. 33-48. 
52 G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i 

córek do połowy XII wieku - studium porównawcze, Toruń 2013, s. 27-186. 
Uczony charakteryzuje: Dobrawę, Judytę Czeską, żonę Bolesława Chrobre-
go oraz Judytę Salicką.  
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niewieścią - honor mulieris oraz wierność w małżeństwie53. Istotną 
rolą społeczną było macierzyństwo - przede wszystkim urodzenie 
dzieci, zapewnienie potomstwa, o wiele mniej natomiast wiadomo o 
obowiązkach związanych z ich wychowaniem. Jak pisze G. Duby, 
„zachowanie pokoju było jedną z przyczyn, które nakazywały wład-
com księstw brać sobie żony. Ale najważniejszym powodem był 
obowiązek łączenia się z kobietami po to, by przetrwał ród”32. Miarą 
oceny kobiety często bywała płodność, a zwłaszcza wydanie na świat 
męskiego dziedzica, głównym zaś i najszczytniejszym celem mał-
żeństwa - prokreacja. 

Kobieta nierzadko bywała przedmiotem. Dotyczyło to szcze-
gólnie córek władców (i władczyń), które służyły jako narzędzie w 
realizacji polityki zagranicznej. Chodzi tu o małżeństwa zawierane 
przy okazji ważniejszych porozumień politycznych, umacniające tak 
ścisłe, jak i chwilowe przymierza stanowiące pewnego rodzaju za-
wieszenia broni. Mówiono czasem o „polityce małżeńskiej” i było to 
w pełni aprobowane. Taką politykę prowadził według Wincentego 
Mieszko III Stary54. Podobnie przedmiotowo potraktował kronikarz 
Julię. Jest to postać całkowicie przez niego wymyślona, służąca uka-
zaniu potęgi Polaków. Jest ona siostrą Juliusza Cezara wydaną za 
Lestka III (celem było zawarcie sojuszu). Wniosła rzekomo mężowi 
w posagu Bawarię, a także założyła w kraju miasta: Julius - czyli 
Lubus i Julia - czyli Lublin. Jednak, gdy podstępny Cezar próbował 
odebrać siostrze to, co dał jej jako posag, została odesłana przez 
męża do ojczystego kraju55. W Polsce zaś musiała zostawić maleń-
kiego syna - Pompiliusza. W tym opowiadaniu znowu pojawiły się 
dwa elementy - sojusz i posag; to one decydowały o małżeństwach i 
losie córek w rodzinach panujących.  

W Kronice polskiej Wincentego Kadłubka znajdujemy intere-
sującą charakterystykę kobiety: „Donoszą pewnemu mędrcowi, że 
urodził [mu] się syn. Miły to dar - rzecze - i dobrodziejstwo natury, 
                                                 

53 J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej (XI-XII wiek), [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikar-
stwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów 
nowożytnych, red. U. Borkowska, Lublin 1996, s. 268-297. 

54 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 2, s. 173-175. 
55 Tamże, ks. I, rozdz. 17, s. 30-31. 
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lecz każę strzec, żeby innego nie ssał mleka, jak tylko z piersi naj-
dzikszego potwora. Zapytują go, czy wilczycę należy wyszukać. 
Odrzekł: Bynajmniej. Czy może lwicę? Nie. Tygrysicę? Przenigdy! 
Smoka? W żaden sposób. Cóż więc spośród wszystkich istot żyją-
cych jest najdziksze? Odpowiedział: To, co spośród wszystkich jest 
najłagodniejsze - wskazując przez to na niewiastę. Wszelka bowiem 
łagodność niewieścia jest nad wszelką srogość bardziej zawzięta i 
nad wszelką zawziętość sroższa”56. 

Zdecydowana większość wzmianek poświęconych kobietom 
w średniowiecznych kronikach zawiera informacje dotyczące mał-
żeństwa. Chociaż żaden z kronikarzy nie podaje żadnej definicji 
małżeństwa, to jednak każdy przekazuje ją w sposób pośredni, uka-
zując model idealnej żony. Jest to znamienne, że małżeństwo ukaza-
ne jest właśnie poprzez obraz kobiety. Wśród informacji dotyczą-
cych małżeństwa dają się wyróżnić zagadnienia odnoszące się do 
sposobów jego zawierania, jak również i takie, które są związanie z 
funkcjonowaniem związku małżeńskiego. Kronikarze zanotowali 
godne uwagi informacje na temat czynników decydujących o po-
wstaniu związków małżeńskich. Zważywszy na to, że źródła mówią 
przed wszystkim o kobietach pochodzących z domów panujących, a 
także wyższych warstw feudalnych, należałoby oczekiwać, że opi-
sywane w kronikach koligacje mają wymiar polityczny. W zasadzie 
każdy mariaż władcy miał swoje głębokie uzasadnienie polityczne i 
pośrednio ekonomiczne57. Kobiety, bez względu na wiek, nie dyspo-
nowały z reguły samodzielnością przy wyborze męża, jako że znaj-
dowały się pod stała opieką prawną (manus) męskich krewnych, a 
niekiedy władcy. Prawo znajdujące się wówczas pod wpływem 
rzymskim określało taką sytuację prawną jako alieni iurs, co ozna-

                                                 
56 Tamże, ks. III, rozdz. 27, s. 158. 
57 M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a 

wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, 
Bydgoszcz 1995, s. 95-119; taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce 
wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po 
XX wiek. Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania – 
czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179; taż, Pozycja 
i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i miej-
sce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I, Poznań 1998, s. 33-38. 



281 
 

czało podporządkowanie innej osobie, najczęściej ojcu lub innemu 
męskiemu opiekunowi, pod względem decydowania o sytuacji praw-
nej i majątkowej. Także wdowy były poddawane opiece, np. najstar-
szego syna, jak w zwyczajowym prawie germańskim, bądź też insty-
tucji kościelnych, czego przykładem może być sytuacja wdów na 
Rusi, które zaliczane były do tzw. ludzi cerkiewnych58. 

Macierzyństwo ukazane jest na kartach kronik głównie na 
przykładzie miłości i troski okazywanej przez matki swoim dzie-
ciom. Kronikarze ukazali wyraźnie troskę macierzyńską kobiet i ich 
niepokój o potomstwo. Rozłąka z nimi napawała je tym większym 
lekiem, że nie były one świadome ich dalszego losu. Miłość ta przy-
biera szczególne formy, gdy dotyczy stosunków z dorosłymi już 
dziećmi59. 

 
Chrzest Polski w świetle źródeł 
W opinii Thietmara60: 
„Dlatego przedstawię resztę czynów znakomitego księcia Po-

lan Mieszka, o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. Ten 
pojął za żonę szlachetną siostrę starszego Bolesława Starszego, która 
okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Zwała się 

                                                 
58 S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie 

polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 80-107. 
59 Szerzej: Artur Lis: Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny 

w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku, Lublin 2015; Małżeń-
stwo i rodzina w Polsce Piastowskiej - analiza historycznoprawna, „Prze-
gląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 68-83; Władza ojcowska w 
świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku, [w:] Ojcostwo powołanie 
czy zadanie?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 21-38; Status wdowy w 
średniowiecznej Polsce, [w:] Samotność. Wybór czy konieczność, red. J. 
Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 37-49; Rodzina w monarchii patrymonialnej 
- analiza historycznoprawna, [w:] Rodzina. Powołanie - zadania - zagroże-
nia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 91-118; Family law of the Piast 
Poland - analysis of the sources, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 29 
(4/2014), s. 74-81; Małżeństwo w monarchii piastowskiej - analiza histo-
rycznoprawna, [w:] Małżeństwo jako zwarty związek mężczyzny i kobiety, 
red. T. Rakoczy, Lublin 2014, s. 193-229; Sources for the study of the fami-
ly in medieval Poland, „Pedagogika Katolicka”, Nr 16 (1/2015), s. 111-118. 

60 Kronika Thietmara, tłum. M.Z. Jedlicki, Kraków 2005, s. 82-83. 
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bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada 
się: dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka 
pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się 
usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swej wiary. 
Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia 
trzech żądz tego zepsutego świata, leci dla korzyści wynikających z 
owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w 
życiu przyszłym. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdroż-
nie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po 
zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielki ego po-
stu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez 
wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwiania swego ciała, jej 
małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postano-
wienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym 
łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż 
jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w 
trzech jakich okresach.  

Dowiedziałeś się przed chwilą, czytelniku, o jej przewinie, 
zważ teraz, jaki owoc wydała jej zbożna intencja. Pracowała więc 
nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwór-
ca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który Go tak srogo 
prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej uko-
chanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym 
zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za 
głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki 
spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chry-
stusowych zostały zaliczone, ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał 
z nimi pracę, zanim, niezmordowany w wysiłkach, nakłonił ich sło-
wem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej. I cieszył się wspo-
mniany mąż i szlachetna jego żona z legalnego już związku, a wraz z 
nimi radowali się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli 
małżeństwo”. 
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Anonim tzw. Gall61: 
„Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności 

umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy /sąsiednie/ 
dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogań-
stwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu za-
żądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, 
imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeżeli nie 
narzuci owego zdrożonego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrze-
ścijaninem. Gdy zaś on /na to/ przystał, że porzuci ów zwyczaj po-
gański i przyjmie sakrament wiary chrześcijańskiej, pani owa przy-
była do Polski z wielkim orszakiem świeckich i duchownych, ale nie 
pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zazna-
jamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, 
wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła 
(…) za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła 
królestwo polskie”. 

 
Kosmas62: 
„W roku od Wcielenia Pańskiego 977. Zmarła Dąbrówka, któ-

ra ponieważ była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiła była księcia 
polskiego będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła z swej głowy 
zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej 
kobiety”. 

 
Mieszko i Dobrawa – pozytywny wzorzec małżonków 
Opowieść Galla Anonima o Piaście, poprzedniku Mieszka I i 

Popielu interpretowali dotychczas między innymi Czesław Deptuła63, 
Jacek Banaszkiewicz64 i Edward Skibiński65. Biskup Wincenty 

                                                 
61 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład R. Grodecki, wstęp i 

opracowanie M. Plezia, Wrocław 2008, s. 17-18. 
62 Kosmasa Kronika Czechów, przekład, wstęp i komentarze M. Wojcie-

chowska, Wodzisław Śląski 2012, s. 85. 
63 Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 2000, s. 151 i nn. 
64 J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze 

nad wczesnośrednowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 2010. 
65 E. Skibiński, Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. 

Galla i jej podstawy, Poznań 2009, s. 33-64. 
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wspomina Rzepichę, żonę Piasta, protoplasty rodu władców Polski. 
Synem ich miał być Siemowit, który wstąpił na tron po księciu Po-
pielu: „Gdy oni zasiedli, widziano, że napoju przybywa, że potrawy 
mnożą się tak, że objętość pożyczonych zewsząd naczyń nie wystar-
czyła, aby je pomieścić”66. Piast korzystając z uroczystości na dwo-
rze książęcym, urządził postrzyżyny swego syna. Tajemniczy goście 
rozmnożyli w cudowny sposób jadło i postrzygli chłopca nadając mu 
imię Siemowit. Został on późniejszym księciem Polski, zaś Popiel 
został usunięty z królestwa.  

Mieszko jest pierwszym znanym ze źródeł przedstawicielem 
dynastii piastowskiej, któremu można przypisać tytuł księcia pol-
skiego67. Wincenty Kadłubek w pozytywnym świetle przedstawił 
Mieszka I: „On był zgoła ze wszystkich królów pierwszy i najdostoj-
niejszy. Przez niego na tę naszą ojczyznę wylało się promienne świa-
tło nowej gwiazdy. Przez niego aż na dno naszego grzęzawiska spły-
nął zdrój tak wielkiej łaski”68. Nieznana jest data urodzenia księcia 
oraz ewentualne potomstwo przed narodzeniem Bolesława Chrobre-
go. Gall Anonim przekazał, o czym była już mowa, że Mieszko, 
zanim poślubił Dobrawę, posiadał siedem żon69. Gall Anonim ukazał 
Dobrawę jako główną sprawczynię przyjęcia chrztu przez Mieszka, z 
kolei Kadłubek rozszerzył jej warunek na całe państwo polskie70. 
Małżeństwo zawarte między księżniczką czeską a księciem polskim 
było konsekwencją układów politycznych. Dobrawa była córką księ-
cia czeskiego Bolesława I Srogiego. Był to typowy zwyczaj sprzy-
mierzania się władców. Oddanie kobiety rodowi, z którym zawierano 
ugodę, czyniło z małżonki centralny punkt porozumienia71. Kroni-
karz czeski Kosmas opisał, że w czasie zamążpójścia Dobrawa była 
już w podeszłym wieku. Potwierdza to przypuszczenie, że władca 

                                                 
66 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 3, s. 42. 
67 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 54-58. 
68 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 9, s. 49. Zob. A. Lis, 

Master Vincentius, Lublin 2016. 
69 Gall Anonim, Kronika polska, ks. I, rozdz. 5, s. 17. 
70 K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w śre-

dniowieczu, Poznań 2005, s. 78-135. 
71 E. A. Mądrowska, Domini naturales…, s. 148-150. 
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polski poślubił ją z powodów politycznych72. Wśród biografii Dob-
rawy pojawił się pogląd o tym, że była ona rozwódką. Jej pierwszym 
mężem miał być margrabia miśnieński Gunter73.  

Dobrawa jako jedna z nielicznych wśród królewskich małżo-
nek znana jest Wincentemu z imienia, co w jakimś stopniu ją nobili-
tuje74. Podanie jej imienia, wyjście z anonimowości świadczy o sza-
cunku, jakim darzył ją kronikarz. Szczególnie ważnym faktem był jej 
wpływ na nawrócenie Mieszka I, oddalenie pogańskich żon i przyję-
cie chrześcijaństwa75. Kadłubek docenia czeską księżniczkę i jej 
głęboką wiarę, a związek z księciem określa jako szczęśliwy: „Dzię-
ki szczęśliwemu związkowi z nią topnieją lody niewiary i dzikie 
wino naszych pogan przemienia się w szlachetną winorośl. Albo-
wiem ona, szczerze przywiązana do wiary katolickiej, nie pierwej 
miała ochotę pójść za mąż, zanimby całe królestwo polskie wraz z 
samym królem nie otrzymało znamienia wiary chrześcijańskiej. Na-
uczyła się bowiem, że różność wyznania jest jedną z przeszkód w 
małżeństwie. Pierwszy więc król polski Mieszko otrzymał łaskę 
chrztu”76. Status żony „dynastycznej” – Dobrawy był wyższy niż 
nałożnic, które Mieszko oddalił po przyjęciu chrześcijaństwa77. Nie-
wątpliwą zasługą Dobrawy dla nowej rodziny i całego narodu był nie 
tylko sojusz polsko-czeski, ale w szczególności chrystianizacja pań-
stwa Mieszka I. Edward Skibiński zauważył, że warunek odesłania 
pogańskich żon nie musiał wynikać z faktu przyjęcia chrześcijań-
stwa. Mógł być jedynie żądaniem Dobrawy78. 

                                                 
72 S. Trawkowski, Jak powstawała Polska, Warszawa 1966, s. 164.  
73 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 63. 
74 J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Wydanie uzupełnio-

ne, Warszawa 2007; A. Grabski, Mieszko I, Warszawa 1973, s. 93; J. 
Strzelczyk, Mieszko I, Poznań 2013. 

75 J. Dobosz, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku 
XIII wieku, Poznań 2002; B. Kürbis, Refleksje kronikarzy nad chrystianiza-
cją Polski, „Nasza Przeszłość” 69(1988), s. 98-114. 

76 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 8, s. 48-49. 
77 S. Kętrzyński, Polska X-XI wieku, Warszawa 1961. 
78 E. Skibiński, Kronika polska Anonima tzw. Galla, [w:] Vademecum histo-

ryka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 241. 



286 
 

Wincenty krytykuje poligamię, której zgodnie z zasadami 
chrześcijaństwa odmawia statusu legalności79. Siedem kobiet u boku 
Mieszka I przed przyjęciem przez niego chrztu określa mianem nie-
rządnych nałożnic: „Atoli niekiedy zdawało się, że jest zaślepiony, 
pozbawiony światła rozumu, ponieważ z siedmiu nieżądnymi nałoż-
nicami, które nazywał żonami, miał zwyczaj na przemian spędzać 
noce”80. Według Kadłubka podstawowym warunkiem jest monoga-
mia, a wszelkie związki niespełniające tego wymogu nie zasługują 
na miano małżeńskich, nawet jeśli dotyczą realiów pogańskich81. 
Odprawienie siedmiu nałożnic i złączenie się z jedną Dobrawą, Ka-
dłubek wyjaśnił jako symboliczne zjednoczenie w Kościele. Po raz 
pierwszy w kronice w odniesieniu do Mieszka i Dobrawy pojawia się 
pojęcie związku małżeńskiego: „jednakże po ich oddaleniu związał 
się małżeństwem z pewną [księżniczką] imieniem Dobrawka”82. 

Mieszko i Dobrawa posiadali prawdopodobnie dwoje lub troje 
dzieci: syna Bolesława i dwie córki. Dobrawa spędziła w Polsce 12 
lat, zmarła w 977 roku. Po jej śmierci Mieszko ożenił się z Odą, cór-
ką Dytryka, margrabiego Marchii Północnej, z rodu Haldensleben83. 
Z małżeństwa tego narodziło się trzech synów.  

                                                 
79 J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w 

upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, „Zeszyty 
Prawnicze UKSW” 11(2011), z. 1, s. 43-61; S. Zakrzewski, Mieszko I jako 
budowniczy państwa polskiego, Kraków 2006; G. Labuda, Mieszko I, Wro-
cław 2002. 

80 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 8, s. 48. Por. J. Bana-
szkiewicz, Dąbrówka „christianissima” i Mieszko poganin (Thietmar, IV, 
55-56; Gall, i 5-6), [w:] Nihil superfuluum esse. Prace z dziejów średnio-
wiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Dobosz, J. 
Strzelczyk, Poznań 2000, s. 85-92.  

81 Cz. Deptuła, Problem mitu monarchy – dawcy żywności w Polsce. Na 
przykładzie podania o Piaście, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego” 18(1975), nr 3, s. 41-56; P. Wiszewski, Po co Mieszko wzrok 
odzyskał, czyli między historią a „wiedzą o człowieku”. Kłopoty badań interdy-
scyplinarnych pewnej legendy, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, 
natura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 457-473. 

82 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 9, s. 48.  
83 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 20. 
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Gerard Labuda rozważając przyczyny przyjęcia chrztu przez 
Mieszka I zaznaczył: „Historyczną zasługą Mieszka i Dobrawy jest 
uczynienie pierwszego kroku na tej drodze, podjęte zapewne z roz-
maitych motywów, u Mieszka w dużym stopniu politycznych i ko-
niunkturalnych, ale u Dobrawy z głębokiego przekonania o słuszno-
ści eschatologicznej takiej decyzji, wzorowanej - być może - na po-
stępowaniu siostry Mlady-Marii. W działaniach tak Mieszka, jak i 
Dobrawy na zauważenie zasługuje wytrwanie w nim, być może u 
Mieszka bardziej godne podkreślenia niż u Dobrawy”84. 

Książę musiał zatroszczyć się materialnie o rodzący się w jego 
państwie Kościół, co wiązało się z działaniami długofalowymi. 
Mieszko I przekazywał środki na wzniesienie i wyposażenie świątyń 
w głównych grodach monarchii. Sprowadzał też z terenów Cesar-
stwa duchownych, którzy opiekowali się świątyniami, sprawowali w 
nich liturgię i głosili Ewangelię. Duchowni przybywający do Polski 
pozostawali na utrzymaniu księcia. Mieszko I do końca swego życia 
wspierał i otaczał opieką powstający Kościół w swym państwie.  

Dzięki stabilnej i stale rozwijającej się organizacji kościelnej 
w Polsce chrześcijaństwo docierało do coraz większych rzesz społe-
czeństwa polskiego i wnikało głębiej w jego życie, obyczaje, normy 
postępowania oraz kulturę. Posługa duchowieństwa diecezjalnego i 
zakonnego nie tylko koncentrowała się na sprawach duszpasterstwa 
wiernych, ich moralnego kształtowania według zasad chrześcijań-
skich, ale także na edukacji i rozmaitych formach pomocy ubogim. 
Kościół tworzył i rozbudowywał system szkolnictwa (szkoły kate-
dralne, kolegiackie, parafialne, klasztorne, a także uniwersytet), któ-
ry umożliwił recepcję dorobku kultury intelektualnej chrześcijańskiej 
Europy wraz z dziedzictwem grecko-rzymskim, przejętym przez 
Kościół w pierwszym tysiącleciu jego dziejów. Od XII-XIII w. miał 
coraz większy współudział w rozwijaniu tej kultury (literatury, nauki 
i sztuki). Był to czas, kiedy krystalizowały się zręby polskiej kultury, 
świadomości i tożsamości narodowej Polaków85.  

                                                 
84 G. Labuda, Księżna Dobrawa i książę Mieszko jako rodzice chrzestni 

Polski piastowskiej, [w:] tegoż, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 
III, Wodzisław Śląski 2012, s. 127. 

85 Szerzej: K. Ożóg, 966. Chrzest Polski, Kraków 2016. 
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Streszczenie 
Mieszko I podjął fundamentalną decyzję o przyjęciu chrztu 

św. i chrystianizacji swych poddanych. Zdecydował się na układ z 
chrześcijańskim władcą Czech Bolesławem I i małżeństwo z jego 
córką Dobrawą. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku było 
punktem zwrotnym w dziejach Polski. Państwo pierwszych Piastów 
zakorzenione zostało w kulturze międzynarodowej społeczności 
państw europejskich. Mieszko i Dobrawa – pierwsza chrześcijańska 
rodzina w Polsce stała się wzorem dla elit politycznych. 

 
Summary 
Mieszko I made a fundamental decision to accept baptism and 

the Christianization of his subjects. He decided to alliance with the 
Christian ruler of the Czech Republic Boleslaus I and the marriage of 
his daughter Dobrawa. Baptized by Mieszko I in 966 was a turning 
point in Polish history. State of the first Piast dynasty is rooted in the 
culture of the international community of European states. Mieszko 
and Dobrawa - the first Christian family in Poland has become a 
model for the political elite. 
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Alicja Sadowa 
 

Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy 
 
Wstęp 
W dzisiejszej dobie czasu dla młodych ludzi bardzo ważna jest 

kariera. W związku z tym decydują się oni na późniejsze zakładanie 
rodzin, a nawet czasami rezygnują z rodziny. Istotnym bodźcem w 
podejmowaniu decyzji jest obawa przed utratą pracy na skutek nie-
obecności związanych z ciążą, porodem, wychowaniem dziecka. 
Również młodzi pracownicy martwią się, że ciężko będzie im pogo-
dzić obowiązków zawodowych z obowiązkami związanymi z rodzi-
cielstwem. Jednak obawy te są niepotrzebne, ponieważ już od dawna 
istnieje możliwość pogodzenia ze sobą tych dwóch dziedziny życia. 

 
1. Ochrona kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią 
Ustawodawca w Kodeksie pracy otacza kobiety w ciąży i 

karmiące dziecko piersią szczególną ochroną. Ochrona ta jest reali-
zowana przez „zakaz zatrudniania tych kobiet przy pracach uciążli-
wych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących 
mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmie-
nie dziecka piersią”1. Rada Ministrów w załączniku do rozporządze-
nia z dnia 10 września 1996 r. określiła wykaz prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet2. 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o 
pracę z kobietą w okresie ciąży i kobietą korzystającą z urlopu ma-
cierzyńskiego. Ochrona trwałości stosunku pracy obejmuje kobiety 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 
umowy o prace na czas określony oraz umowy o pracę na okres 
próbny trwający dłużej niż jeden miesiąc. 

                                                 
1 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94)., LEX/el., 2016, nr 10487. 
2 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w 

sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545 z późn. zm.) 
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Gdy pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o prace 
terminowej ochrona, co do zasady trwa do końca czasu, na jaki zo-
stała zawarta umowa. Z mocy prawa następuje przedłużenie okresu 
trwania stosunku pracy do czasu porodu powstałego na podstawie 
umowy na czas określony oraz umowy na okres próbny przekracza-
jącej jeden miesiąc, których termin rozwiązania na skutek upływu 
czasu, na jaki zostały zawarte przypadłby po upływie trzeciego mie-
siąca ciąży. 

Pracownicą zatrudnionym na podstawie powstania stosunku 
pracy z: powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o 
pracę również przysługuje prawo ochrony trwałości stosunku pracy. 

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownicy ma charakter względny. W przypadku, gdy 
pracownica jest reprezentowana przez zakładową organizację związ-
kową wymagana jest zgoda tej organizacji na rozwiązanie stosunku 
pracy z taką kobietą. Natomiast, jeżeli pracownica nie korzysta z 
ochrony związkowej, swoboda pracodawcy nie jest ograniczona. 

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji upadłościowej 
pracodawcy ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę zostaje 
uchylona. Pracodawca powinien uzgodnić z organizacją związkową 
reprezentującą pracownice termin rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli 
kobieta nie jest reprezentowana przez organizację związkową praco-
dawca samodzielnie ustala ten termin3. 

Przepisy prawa pracy zakazują również zatrudniać kobiet w 
ciąży i kobiet opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 
roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie 
przerywanego czasu pracy ani delegować poza stałe miejsce pracy. 
Bezwzględny charakter ma tylko zakaz zatrudniania kobiet w ciąży 
w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. W pozostałych 
przypadkach zakaz może zostać uchylony za zgodą kobiety4. 

                                                 
3 K. W. Baran (red.), B. M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Ko-

sut, D. Książek, W. Perdeus, J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. 
Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, Kodeks pracy. Komentarz., Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2016, LEX nr 10284 

4 Art. 178 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 1974 
nr 24, poz. 141 z późn. zm.) 
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Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbo-
wych ściśle łączy się z ustaleniami medycyny pracy, które wyraźnie 
wskazują na związek między długością pracy a zmęczeniem pracow-
nika i w konsekwencji z jego stanem zdrowia. 

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych pracownicy opieku-
jącej się dzieckiem do ukończenia 4 roku życia wynika z faktu, iż 
osoba opiekująca się małym dzieckiem musi pogodzić obowiązki 
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Zakaz ten nie może być 
uchylony ze względu na przesłankę konieczności jej wykonania. 
Może on być uchylony tylko w przypadku wyrażenia przez pracow-
nicę zgody na takie zatrudnienie. Zgoda taka może mieć charakter 
stały lub dotyczyć każdorazowego polecenia wykonania takiej pracy. 

Jeżeli pracownica przed zajściem w ciąży pracowała w porze 
nocnej pracodawca obowiązany jest zmienić rozkład czasu pracy w 
sposób umożliwiający wykonanie pracy w dzień. Gdyby okazało się 
to niemożliwe lub niecelowe pracownica powinna być przeniesiona 
do innej pracy, której świadczenie nie wymaga pracy w porze noc-
nej. Jeżeli to też by okazało się niemożliwe lub niecelowe na praco-
dawcy ciąży obowiązek zwolnienia takiej pracownicy z obowiązku 
świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia5. 

 
2. Urlop macierzyński 
Historycznie najstarszym urlopem związanym z rodziciel-

stwem jest urlop macierzyński. Urlop ten ma swój początek w 
przedwojennym prawie pracy. Celem urlopu macierzyńskiego jest po 
pierwsze przygotowanie kobiety do porodu, w przypadku, jeżeli 
pracownica wykorzystała część urlopu macierzyńskiego przed poro-
dem; po drugie powrót kobiety do zdrowia i sił po przebytym poro-
dzie oraz po trzecie opieka nad nowo narodzonym dzieckiem. 

Omawiany urlop ma charakter obligatoryjny zarówno dla pra-
cownicy jak i pracodawcy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia 
tego urlopu. Natomiast pracownica ma obowiązek wykorzystania tego 
urlopu, z wyjątkiem części, którą zgodnie z prawem może przekazać 
pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. 

                                                 
5 Z. Góral (red), K. Stefański, Czas pracy., Wolters Kluwer, Warszawa 

2013, LEX nr 177354 
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Jedynym warunkiem nabycia prawa do urlopu macierzyńskie-
go jest urodzenie dziecka w czasie trwania stosunku pracy. Przez 
urodzenie dziecka należy rozumieć zakończenie ciąży trwającej, co 
najmniej pełne 22 tygodnie. Ciąża zakończona przed 22 tygodniem 
uważana jest za poronienie. 

Przy ustalaniu wymiaru urlopu nie bierze się pod uwagę, który 
jest to poród dla kobiety, tylko liczbę urodzonych dzieci przy jednym 
porodzie6. W obecnie obowiązującym prawie pracy urlop macierzyń-
ski ma następujące wymiary: 

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy 
jednym porodzie; 

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy 
jednym porodzie; 

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy 
jednym porodzie; 

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy 
jednym porodzie; 

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej 
dzieci przy jednym porodzie7. 

Pracownica może skorzystać z nie więcej niż 6 tygodni urlopu 
macierzyńskiego przed porodem. Uprawnienie to ma charakter fakul-
tatywny – pracownica może skorzystać z tego prawa, ale może też 
wykorzystać cały przysługujący jej urlop po porodzie. 6 tygodniowy 
urlop przed porodem jest maksymalnym wymiarem, kobieta może 
skorzystać z krótszego okresu. Jeżeli pracownica na podstawie prze-
widywanej daty porodu złożyła wniosek o urlop macierzyński w 
wymiarze 6 tygodni, a poród się opóźnił, wówczas okres urlopu ma-
cierzyńskiego wykorzystany przed porodem przekroczy 6 tygodni, a 
po porodzie pracownica będzie wykorzystywała pozostały urlop 
macierzyński. Sytuacja taka nie powoduje wydłużenie okresu urlopu 
macierzyńskiego ponad wymiar wskazany w art. 180 Kodeksu pracy. 

W ostatnich latach ustawodawca dąży do poszerzenia upraw-
nień ojców związanych z rodzicielstwem. Przejawem tej tendencji 

                                                 
6 M. Derlacz-Wawrowska, M. Latos-Miłkowska, Kodeks pracy. Komentarz 

w perspektywie europejskiej i międzynarodowej., LEX/el. 2014, nr 10421 
7 Art. 180 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks… op. cit. 
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jest umożliwienie ojcom korzystania z części urlopu macierzyńskie-
go. Zwiększenie uprawnień ma służyć przełamaniu negatywnych 
tendencji demograficznych, ułatwiać rodzicom godzenie pracy z 
obowiązkami rodzicielskimi. Pracownica po wykorzystaniu 14 tygo-
dni urlopu po porodzie może zrezygnować z pozostałej części. W 
takiej sytuacji niewykorzystaną część urlopu przekazuję się pracow-
nikowi – ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek. 
Ojciec nie jest zobowiązany do wykorzystania tego urlopu. Jeżeli 
pracownik – ojciec wychowujący dziecko nie wystąpi z wnioskiem o 
udzielenie mu urlopu macierzyńskiego, to matka dziecka będzie 
musiała skorzystać z pozostałej części urlopu. 

Drugą sytuacją, kiedy pracownik – ojciec wychowujący 
dziecko może korzystać z urlopu macierzyńskiego, jest śmierć pra-
cownicy – matki dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego. Pracow-
nikowi – ojcu przysługuje wtedy prawo do niewykorzystanej części 
urlopu. W tym przypadku ojciec ma obligatoryjny obowiązek sko-
rzystania z tego urlopu. 

Kolejną sytuacją, kiedy pracownikowi – ojcu wychowującemu 
dziecko przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego jest sytuacja, 
gdy matka dziecka wykorzysta 8 tygodni urlopu po porodzie, a na-
stępnie pracownica ze względu na stan zdrowia wymaga opieki szpi-
talnej, co uniemożliwia jej sprawowania osobistej opieki nad nowo-
narodzonym dzieckiem. W takiej sytuacji należy przyjąć, że urlop 
macierzyński przysługuje pracownikowi – ojcu dopóki pracownica – 
matka dziecka korzystająca z urlopu jest hospitalizowana i niezdolna 
do samodzielnego sprawowania opieki nad dzieckiem8.  

Zgodnie z tym, że celem urlopu macierzyńskiego jest nie tylko 
opieka nad dzieckiem podczas jego pierwszych tygodniach życia, ale 
również także regeneracja fizycznych i psychicznych sił kobiety. W 
związku z tym ustawodawca przewidział, że w sytuacji, gdy dziecko 
urodzi się martwe lub nastąpił jego późniejszy zgon musi mieć ko-
bieta zapewniony odpowiedni okres na regeneracje sił. Minimalny 
okres został określony na 8 tygodni po porodzie. Dodatkowo w 
przypadku zgonu dziecka w czasie trwania urlopu macierzyńskiego 
pracownica zachowuje praw do urlopu macierzyńskiego przez okres 

                                                 
8 M. Derlacz-Wawrowska, M. Latos-Miłkowska, Kodeks… op. cit. 
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7 dni od dnia zgonu dziecka. Nie ma tu znaczenia czy zgon dziecka 
nastąpił przed upływem 8 tygodni życia dziecka, jak i po upływie 8 
tygodni życia dziecka, a przed końcem urlopu macierzyńskiego. 

Jeżeli przy porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko i jedno 
dziecko (więcej dzieci oprócz jednego) urodziło się martwe lub umarło 
w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, a pozostałe dzieci (dziecko) 
przeżyły, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze sto-
sownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu. Należy tutaj zastoso-
wać regułę, że urlop macierzyński nie może skończyć się szybciej niż 
przed upływem 7 dni od dnia zgonu dziecka9. 

Skrócenie urlopu macierzyńskiego następuje w sytuacji, po-
rzucenia dziecka. Odpada tutaj jeden z celów, którym ma służyć 
urlop macierzyński, czyli umożliwienie matce sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia. Urlop 
kończy się z dniem porzucenia dziecka. Matce przysługuje tylko 
prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni od dnia 
porodu, która ma zapewnić kobiecie regeneracje sił i powrót do 
zdrowia po porodzie10. 

W przypadku umieszczenia dziecka na podstawie orzeczenia 
sądu w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w 
zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym albo w zakładzie rehabilita-
cji leczniczej następuje skrócenie urlopu macierzyńskiego. Zakoń-
czenie urlopu następuje z dniem umieszczenia dziecka w pieczy za-
stępczej albo we wskazanych placówkach. Także w tym przypadku 
pracownica ma prawo skorzystać z 8 tygodni urlopu celem regenera-
cji sił po porodzie11. 

Pracownica może rozpocząć urlop macierzyński przed prze-
widywaną datą porodu i wtedy sama wybiera pierwszy dzień porodu. 

                                                 
9 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towa-

rzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. Tom 
I., Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX nr 10428 

10 L. Florek (red), R. Celeda, K. Gonera, G. Goździewicz, A. Hitz, A. 
Kijowski, Ł. M. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks 
pracy. Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa 2011, LEX nr 10208 

11 K. W. Baran (red.), B. M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Ko-
sut, D. Książek, W. Perdeus, J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. 
Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, Kodeks… op. cit.  
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Natomiast w sytuacji gdy nie skorzysta z tego uprawnienia, to pierw-
szym dniem urlopu jest dzień porodu. Wynika to z tego, że fakt po-
rodu powoduje niemożność świadczenia pracy. Urlop macierzyński, 
jest więc tytułem usprawiedliwiającym nieobecność pracownicy w 
pracy w tym dniu12. 

 
3. Urlop ojcowski 
Od 1 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec dziecka ma prawo do 

skorzystania z urlopu ojcowskiego. W odróżnieniu od urlopu macie-
rzyńskiego z tego urlopu może skorzystać tylko pracownik – ojciec. 
Pracownik nie ma obowiązku skorzystania z tego urlopu, w przypad-
ku rezygnacji z tego uprawnienia urlop przepada. Prawo do urlopu 
ojcowskiego przysługuje w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do 
ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ten może być 
wykorzystany jednorazowo albo rozłożony na dwie części po jednym 
tygodniu każda.  

Warunkiem uzyskania urlop jest złożenie przez pracownika – 
ojca wniosku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzysta-
nia z urlopu. Pracodawca ma obligatoryjny obowiązek udzielenia 
urlopu13. Ustawodawca ogranicza czas korzystania z urlopu ojcow-
skiego do 24 miesiąca od urodzenia dziecka. Nie ma natomiast zna-
czenia, czy pracownica – matka dziecka korzysta w tym samym cza-
sie z urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego. 

Pracownik – ojciec podczas korzystania z urlopu ojcowskiego 
korzysta z wielu uprawnień pracowniczych przewidzianych dla oso-
by korzystającej z urlopu macierzyńskiego. 

W okresie trwania urlopu pracownikowi – ojciec przysługuje 
zasiłek macierzyński14. 

                                                 
12 Ibidem 
13 A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlop pracownicze i inne zwolnienie od 

pracy., Wolters Kluwer, Warszawa 2010 r., LEX nr 113690 
14 K. W. Baran (red.), B. M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Ko-

sut, D. Książek, W. Perdeus, J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. 
Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, Kodeks… op. cit.  
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4. Urlop rodzicielski 
Warunkiem do skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wy-

korzystanie przez jednego lub obojga rodziców urlopu macierzyń-
skiego, względnie przez innego członka najbliższej rodziny albo w 
okresie odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu przerwanie 
działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem pobierając w tym czasie zasiłek macierzyński15. 

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie w przy-
padku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo 34 ty-
godni w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym 
porodzie. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać oboje rodziców. 
Mogą z niego korzystać jednocześnie. W takiej sytuacji podany po-
wyżej wymiar urlopu nie zwiększa się16. 

Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po wykorzysta-
niu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres 
odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Urlop ten może 
być wykorzystany w częściach. Liczba część jest ograniczona do 
czterech łącznie dla obojga rodziców. Co do zasady każda z części 
nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jeżeli rodzice nie wykorzystają 
całego wymiaru urlopu i powrócą do pełnej aktywności zawodowej, 
to pozostałą część mogą wykorzystać w terminie późniejszym, nie 
później jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym 
dziecko ukończy 6 rok życia. Ta część urlopu pozostawiona do wy-
korzystania w późniejszym terminie nie może być dłuższa niż 16 
tygodni. 

Urlop ten udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek 
może być złożony w dwóch terminach. Pierwszym termin jest okre-
ślony w art. 1791 Kodeksu pracy. Pracownica może nie później niż w 
terminie 21 dni po porodzie złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego. 
Pracownica musi złożyć wniosek o urlop w pełnym jego wymiarze, 
przy czym nie wyłącza to możliwości rozłożenia urlopu na części. 
Daje to możliwość pracownicy skorzystania w późniejszym terminie 

                                                 
15 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz… op. cit. 
16 Art. 1821a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks… op. cit. 
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z jego części, dzieląc się tym urlopem pracownikiem – ojcem dziec-
ka lub rezygnując z jego części na rzecz ubezpieczonego – ojca 
dziecka, który w tym czasie zaopiekuję się dzieckiem i będzie z tego 
tytuły pobierał zasiłek macierzyński. Pracownica może bez zgody 
pracodawcy zrezygnować z całości lub części tego urlopu. Jednak 
musi ona poinformować pracodawcę o rezygnacji w terminie 21 dni 
przed przystąpieniem do pracy. 

Pracownik – ojciec dziecka może skorzystać z omawianego 
urlopu nawet wtedy, gdy matka dziecka nie jest pracownicą, ale 
ubezpieczoną, która złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macie-
rzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskie-
go i urlop rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie matka 
nie pobierała zasiłku macierzyńskiego, a pracownik składa wniosek 
o udzielenie mu urlopu w całości albo w części w terminie nie krót-
szym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego lub jego 
części. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie omawiane 
wnioski. W przypadku rezygnacji z korzystania z urlopu albo jego 
części, udzielonego na wniosek składany w terminie nie krótszym 
niż na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu wymagana jest zgoda pra-
codawcy. Bowiem to on decyduje o terminie powrotu do pracy przez 
pracownika. 

Pracownik podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego może 
jednocześnie wykonywać pracę u pracodawcy, który udzielił mu 
urlopu. Wymiar czasu pracy nie może być wyższy niż połowa pełne-
go wymiaru. W takim przypadku urlop udzielony jest na pozostałą 
część wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy następuje na pisemny 
wniosek pracownika. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 
21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca ma 
obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, chyba, że jest to nie 
możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykony-
wanej przez pracownika, o czym należy pisemnie powiadomić pra-
cownika. W przypadku, gdy pracodawca uwzględni wniosek urlop 
rodzicielski ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu 
lub jego części, nie więcej jednak niż do dwukrotności wymiaru 
urlopu rodzicielskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy 
jednym porodzie 64 tygodni albo w przypadku urodzenia dwojga i 
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więcej dzieci przy jednym porodzie 68 tygodni). Z możliwości łą-
czenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 
mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice.  

Pracownik przez cały okres korzystania z urlopu rodziciel-
skiego korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem 
umowy o pracę na zasadach ogólnych. Odmowa pracodawcy udzie-
lenia urlopu rodzicielskiego, gdy pracownik spełni wszystkie wyma-
gane prawem wymogi stanowi wykroczenie przeciwko prawom pra-
cownika, zagrożone karą grzywny17.  

 
5. Urlop wychowawczy 
Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania oso-

bistej opieki nad małym dzieckiem w czasie kilku pierwszych lat 
jego życia. Omawiany urlop przysługuje rodzicom i opiekunom 
dziecka. Pracownik – matka i pracownik – ojciec mają równe 
uprawnienia do korzystania z tego urlopu. Oboje rodziców mogą 
korzystać z urlopu jednocześnie. Prawo do tego urlopu nabywa pra-
cownik, który był zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy. Do tego 
okresu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia. Przy czym pracow-
nik przez cały okres korzystania z urlopu musi pozostawać w stosun-
ku pracy. Pracownicy uprawnieni są do skorzystania z urlopu do 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok 
życia, później urlop przepada. 

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 mie-
sięcy. Podany wymiar urlopu nie ulega przedłużeniu, jeśli z urlopu 
jednocześnie korzystają oboje rodzice. Każdy z rodziców ma wy-
łączne prawo do skorzystania z jednego miesiąca urlopu. Rodzic nie 
ma obowiązku wykorzystania tego jednego miesiąca urlopu, ale nie 
może tego uprawnienia przenieść na drugiego rodzica. W przypadku, 
gdy pracownik jest zatrudniony na umowie terminowej urlop udzie-
lony może być na okres nie dłuższy niż do rozwiązania takiej umowy 
na skutek upływu czasu jej trwania.  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności dziecka powoduje, że pracownikowi przysługuje dodatkowo 
specjalny urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, który 

                                                 
17 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz… op. cit. 
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może być wykorzystany do ukończenie przez to dziecko 18 lat. W 
takiej sytuacji urlop ten udzielany jest niezależnie od zwykłego urlo-
pu wychowawczego i niezależnie od tego, czy ów zwykły urlop wy-
chowawczy został wykorzystany. Oznacza to, że rodzicom dziecka 
niepełnosprawnego przysługują dwa urlopy wychowawcze każdy po 
36 miesięcy, przy czym jeden musi być wykorzystany do końca roku 
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, a do skorzy-
stania z drugiego mają prawo aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. 
Ustawodawca pozwala podzielić urlop na części, przy czym nie mo-
że być ich więcej niż pięć. 

Wykorzystanie urlopu wychowawczego zależy od woli pra-
cownika, który musi złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu. Wnio-
sek taki powinien zostać złożony na piśmie w terminie nie krótszym 
niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeżeli wniosek 
został złożony w terminie pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. 
Jeżeli pracownik złożył wniosek, w którym wskazał wcześniejszy 
termin rozpoczęcia korzystania z urlopu, pracodawca ma obowiązek 
udzielić urlop nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złoże-
nia wniosku. Pracownik ma też uprawnienie do wycofania złożonego 
wniosku, składając pracodawcy na piśmie stosowne oświadczenie 
nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpo-
częcia korzystania z urlopu18. 

Pracownik w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
podlega szczególnej ochronie. Ochrona zaczyna się od dnia złożenia 
wniosku, nie wcześniej jednak niż 21 przed terminem rozpoczęcia 
urlopu, a kończy się z dniem zakończenia tego urlopu. W tym czasie 
pracodawcy nie można rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę. 
Ochrona jest uchylona w sytuacji ogłoszenia upadłości, otwarcia 
postępowania sanacyjnego lub likwidacji pracodawcy, jak również w 
przypadku grupowych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracow-
ników, jeżeli urlop wychowawczy trwa, co najmniej 3 miesiące, a 
pracodawca zatrudnia, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca 
może także rozwiązać stosunek pracy, gdy zachodzą przyczyny uza-

                                                 
18 K. W. Baran (red.), B. M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Ko-

sut, D. Książek, W. Perdeus, J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. 
Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, Kodeks… op. cit. 
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sadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może pod-
jąć pracę albo rozpocząć inną działalność zarobkową oraz może pod-
jąć naukę lub szkolenie. Jednak przez cały czas musi sprawować 
osobistą opiekę nad dzieckiem. 

Urlop wychowawczy, co do zasady kończy się z dniem wska-
zanym w wniosku. W sytuacji, gdy pracownik z powyższego upraw-
nienia korzysta i nie sprawuje w związku z tym osobistej opieki nad 
dzieckiem pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się do 
pracy w terminie przez siebie wskazanym. Termin ten nie może być 
wcześniejszy niż po upływie 3 dni od dnia wezwania, a nie później 
niż w ciągu 30 dni do dnia, gdy się o tym dowiedział. Również pra-
cownik może z własnej inicjatywy powrócić wcześniej do pracy. 
Gdy pracodawca wyrazi na to zgodę to może wrócić do pracy w 
każdym czasie. Natomiast, gdy pracodawca nie wyrazi zgody urlop 
wychowawczy kończy się po zawiadomieniu pracodawcy przez pra-
cownika o rezygnacji, dokonanym najpóźniej na 30 dni przed termi-
nem zamierzonego podjęcia pracy. 

Po zakończeniu urlopu następuje wznowienie realizacji sto-
sunku pracy. Pracownik ma obowiązek wstawić się w pracy w stanie 
gotowości do jej podjęcia, natomiast pracodawca ma obowiązek 
dopuszczenia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. 
Gdyby okazał się niemożliwy powrót na dotychczasowe stanowisko 
pracodawca powinien zapewnić pracownikowi równorzędne z zaj-
mowanym przed rozpoczęciem urlopu stanowisko odpowiadające 
jego kwalifikacjom zawodowym, bez potrzeby stosowania wypo-
wiedzenia warunków pracy i płacy. Jeżeli pracodawca nie dysponuje 
odpowiednim stanowiskiem, to może pracownikowi wypowiedzieć 
umowę o pracę na zasadach ogólnych. Pracownik w takiej sytuacji 
ma prawo do odprawy z tytuły rozwiązania stosunku pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników. Jeżeli pracownik z przyczyny 
nieusprawiedliwionej nie podejmie prace po zakończonym urlopie 
wychowawczym może stać się to uzasadnioną przyczyną rozwiąza-
nia z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Z kolei, gdy praco-
dawca nie dopuści pracownika do pracy rodzi po stronie pracownik 
roszczenie o dopuszczenie do pracy, a przy spełnienia określonych 
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przesłanek w art. 81 Kodeksu pracy dodatkowo roszczenie o wypłatę 
wynagrodzenie określonego w tym przepisie. Niezależnie od tego, 
jakie stanowisko po powrocie z urlopu wychowawczego będzie zaj-
mował pracownik przysługuje mu wynagrodzenie nie niższe od wy-
nagrodzenia przysługującego mu w dniu podjęcia pracy na stanowi-
sku zajmowanym przed urlopem. W sytuacji gdy w trakcie korzysta-
nia przez pracownika z urlopu doszło do zmian płacowych dotyczą-
cych tego stanowiska, to zmiany te dotyczą także jego wynagrodze-
nia. Wynika to stąd, że podstawą do wynagrodzenie nie jest wyna-
grodzenie, jakie otrzymywał pracownik przed odejściem na urlop, 
ale wynagrodzenie przysługujące aktualnie na stanowisku, z którego 
pracownik odszedł na urlop19. 

 
Podsumowanie 
Polski ustawodawca gwarantuję pracownikom będącym rodzi-

com szczególną ochronę, która ma im zapewnić pogodzenie obo-
wiązków zawodowych z obowiązkami wynikającym z założenia 
rodziny. Już od samego początku trwania ciąży dba o zdrowie kobie-
ty. Zdrowie fizycznie poprzez zakaz wykonywania prac uciążliwych 
i szkodliwych. Również troszczy się o zdrowie kobiety psychiczne, 
która w czasie ciąży i bezpośrednio po porodzie nie musi się mar-
twić, że pracodawca wypowie jej lub rozwiąże z nią stosunek pracy 
w związku z tym, że z związku z ciąża i porodem jest niezdolne do 
pracy przez dłuższy okres. Oboje rodziców po przez urlop macie-
rzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski i urlop wychowawczy 
mogą bez żadnych ograniczeń cieszyć się rodzicielstwem. Bardzo 
ważną tu role pełni obowiązek ciążący na pracodawcy udzielenia 
urlopu oraz przyjęcia pracownika po zakończonym urlopie bez żad-
nych negatywnych konsekwencji. W ostatnich czasach również 
zwiększyły się uprawnienia ojca związane z rodzicielstwem, cho-
ciażby przez urlop ojcowski, do którego ma wyłączne prawo. Powo-
duje to umocowanie więzi między dzieckiem a ojcem. 

 

                                                 
19 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks… op. cit.  
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Streszczenie 
Polski ustawodawca objął kobiety w ciąży i kobiety karmiące 

dziecko piersią szczególną ochroną. Obowiązuje zakaz zatrudniania 
ich w pracach wzbronionych, które mogą mieć niekorzystny wpływ 
na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Istnieje 
również zakaz zatrudniania w porze nocnej, w godzinach nadliczbo-
wych, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza 
stałe miejsce pracy. Matce po porodzie przysługuje prawo do urlopu 
macierzyńskiego. Można go rozpocząć najwcześniej na 6 tygodni 
przed przewidywaną datą porodu, a najpóźniej w dniu porodu. Ojcu 
dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni. Obojgu 
rodzicom przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego, który wynosi 
odpowiednio 32 tygodnie albo 34 tygodnie. Mogą oni korzystać z 
tego urlopu jednocześnie. Pracownikowi zatrudnionemu przez okres 
co najmniej 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawcze-
go. Urlop przysługuje obojgu rodzicom. Urlop rodzicielski i urlop 
wychowawczy może być wykorzystany do końca roku kalendarzo-
wego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wszystkie powyższe 
urlopy udzielane są na wniosek pracownika i pracodawca nie może 
odmówić jego udzielenia. Podczas wyżej wymienionych urlopów 
pracodawcy nie wolno zwolnić pracownika. 

 
Abstract 
Protection of parenthood in labour law 
Polish legislator has provided pregnant and breast-feeding 

women with special protection. It is prohibited to employ them in 
forbidden jobs which may have a negative impact on their health, 
pregnancy or breast-feeding. It is banned also to employ them to 
work at night, overtime or in the interrupted working time system 
and delegate pregnant employees to work outside their permanent 
workplace. The mother after childbirth is entitled to maternity leave. 
It may be started at the earliest 6 weeks before giving birth and at the 
latest at the date of birth. The father is entitled to paternity leave of 2 
weeks. Both parents are entitled to parental leave which amounts 
respectively to 32 and 34 weeks. They can take this leave at the same 
time. The worker employed for at least 6 months is entitled to child-
care leave. The leave is entitled to both parents. Parental and child-
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care leave may be used until the end of the calendar year in which 
the child reaches 6 years. All of the above types of leave are granted 
at the written request of an employee. The employer cannot refuse to 
grant a leave. The employer is not allowed to dismiss an employee 
during the leave. 
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Przemoc w rodzinie – zarys problematyki 
 
Wstęp 
Rodzina jest podstawową jednostką funkcjonującą w społe-

czeństwie. Można powiedzieć, że ma ona fundamentalne znaczenie, 
co podkreślane było od czasów najdawniejszych, aż do współczesno-
ści1. Pojęcie rodziny w literaturze przedmiotu definiowane jest w 
różny sposób. J. Szczepański stwierdza, że jako rodzinę możemy 
uznać osoby, które łączy więź małżeńska, innymi słowy, rodzina 
oznacza relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami2. 

Z kolei M. Ziemska określa rodzinę jako: „małą, naturalną 
grupę społeczną, składającą się z małżonków i ich dzieci, stanowiącą 
ciągłość względnie trwałą, lecz jednocześnie podlegającą dynamicz-
nym przekształceniom, związanym głównie z biegiem życia wcho-
dzących w jej skład jednostek”3. Natommiast L. Dyczewski uważa, 
że „rodzina jest podstawowym środowiskiem biologicznego i du-
chowego rozwoju człowieka”4. Według Z. Tyszki, rodzina to ”zbio-
rowość ludzi powiązanych ze sobą więziami małżeństwa, pokre-
wieństwa, powinowactwa”5. Rodzina to jednostka, która spełnia też 
szereg funkcji, wśród najważniejszych wymienić możemy: 

• prokreacyjną, 
• produkcyjną, 
• usługowo-opiekuńczą, 
• socjalizacyjną, 
• psychohigieniczną, 
• ekonomiczną6. 

                                                 
1 G. Cęcelek, Rodzina jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wycho-

wawcze, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2005 r., nr. 1/ 2 s. 239. 
2 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 149. 
3 http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu7247 (dostęp: 02.01.2017 r.). 
4 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994 r., s. 11. 
5 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974 r., s. 74. 
6 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006 

r., s. 313. 
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Jak z powyższego wynika, definicji i funkcji rodziny jest wie-
le, natomiast każda z nich ma wspólny mianownik, bowiem pokazuje 
ona prawidłowo funkcjonujące środowisko rodzinne. W praktyce 
często dojść może do zachwiania ładu rodzinnego. Powodów może 
być wiele. Jednym z nich niewątpliwie jest pojawienie się przemocy, 
która prowadzić może do znaczącego osłabienia funkcjonowania 
rodziny. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie ukazanie 
schematu przemocy ojca wobec dzieci i małżonki, jak również okre-
ślenie pozycji mężczyzny w rodzinie i wskazanie rodzajów zacho-
wań agresywnych, do jakich dojść może na gruncie funkcjonowania 
rodziny. Przeanalizowane zostaną ponadto obowiązujące przepisy 
prawne, których funkcją jest ochrona rodziny. Ukazane zostaną też 
statystyki, obrazujące ukształtowanie zjawiska przemocy w rodzinie 
na przestrzeni ostatnich lat. Wskazane zostaną również programy 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno w aspekcie instytu-
cjonalnym, jak i szkoleniowym. Na potrzeby oparcowania przepro-
wadzono 3 wywiady bezpośrenie z osobami będącymi ofiarami 
przemocy domowej, stosowanej przez mężczyznę. 

Kluczowe dla dalszych roważań jest wyjaśnienie samego po-
jęcia przemocy. Przemoc ma swoją definicję legalną wyrażoną w 
przepisie artykułu 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(dalej u.o.p.p.w.r)7, która stanowi, iż przez przemoc w rodzinie nale-
ży rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…) 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”. 

Należy mieć na uwadze, że jedną z podstawowych funkcji 
prawa karnego, w odniesieniu do prawidłowego funkcjonowania 
rodziny, jest zapewnienie jej wolności od przemocy i innych zacho-

                                                 
7 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-

nie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 j.t.). 
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wań odbiegających od normy, a mających negatywny wpływ w 
przedmiotowym zakresie8. 

Z samej definicji ustawowej jednoznacznie wynika, że prze-
moc może mieć zarówno wymiar fizyczny jak i psychiczny. 

 
Przemoc fizyczna  
Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konstytucja 

RP) wynika, że każdy ma prawo do ochrony życia i zdrowia, co zo-
stało wyrażone w art. 38 Konstytucji RP oraz art. 68 tego aktu.9 
Przepisy te pozostają w ścisłym związku z zasadą wyrażoną w arty-
kule 18 Konstytucji, gdzie jednoznacznie wskazano: „Małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzi-
cielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. W omawianym kontekście warty przytoczenia jest również 
art. 71 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym: „Państwo w swojej poli-
tyce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza 
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze stro-
ny władz publicznych”. Nie ulega przy tym wątpliwości, że sytuację 
społeczną rodzin, w których dochodzi do zachowań wyrażających 
przemoc, należy określić jako trudną.  

Przemoc fizyczna może przybierać różne formy. Najczęściej 
wyrażane w rodzinie akty przemocy wyczerpują znamiona przestęp-
stwa znęcania się, usytuowanego w art. 20710 Kodeksu karnego11 

                                                 
8 S. Hypś, Komentarz do artykułu 207 k.k., [w:] A. Grześkowiak (red.), 

Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017 r., Komentarz dostępny w for-
mie elektronicznej w SIP Legalis (dostęp: 05.01.2017 r.). 

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
Nr 78, poz. 483). 

10 Art. 207 k.k. [Znęcanie się]: § 1. Kto znęca się fizycznie lub psy-
chicznie 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. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szcze-
gólnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10, 
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(dalej k.k.). Jak wskazał Sąd Najwyższy, przestępstwo znęcania go-
dzi w podstawowe zasady funkcjonowania rodziny, zagraża jej trwa-
łości i często staje się przyczyną, mającą kluczowe znaczenie dla 
rozkładu małżeństwa.12 Należy podkreślić, że czyn ten godzi nie 
tylko w wartości takie jak ochrona rodziny i poszczególnych jej 
członków, lecz wymierzony jest także w inne dobra, takiej jak wol-
ność, nietykalność cielesna, zdrowie, godność13. 

Krąg podmiotów, które dopuścić mogą się czynu zabronione-
go z art. 207 k.k. jest niezwykle szeroki, przestępstwo to ma bowiem 
charakter powszechny. Odstępstwa w zakresie podmiotu przewidzia-
ne są w sytuacji, w której osoba, nad którą sprawca się znęca, jest 
osobą małoletnią, nieporadną bądź postaje w stałym lub przemijają-
cym stosunku zależności – wówczas mamy do czynienia z przestęp-
stwem indywidualnym. Szczególnej ochronie w zakresie prezento-
wanych przpisów podlegają zatem osoby najbliższe14, małoletnie 
oraz osoby nieporadne. 

                                                                                                        
§ 3. 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. 

11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1137 j.t.). 

12 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09.06.1976 r., VI KZP 13/75, 
OSNKW 1976. 

13 M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. 
Część ogólna i szczególna, Warszawa 2005 r., s. 206. 

14 Zgodnie z przepisem art. 115 §11 k.k., osobą najbliższą 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. Ze znęcaniem się często mamy 
do czynienia w wprzypadku związków pozamałżeńskich, jak trafnie wska-
zał Sąd Najwyższy, stosownie do brzmienia art. 115 § 11 k.k. za osobę 
najbliższą nie może być uznana była konkubina, jako że ta nie pozostaje z 
(in concreto – oskarżonym) we wspólnym pożyciu ( por. wyrok SN z dnia 
23.07.2008 r., V KK 12/08, OSNK 2008, Nr 1, poz. 1527; zob. również 
postanowienie SN z dnia 27.05.2003 r., IV KK 63/03, OSNwSK 2003, Nr 
1, poz. 1132) za: J. Kosonoga, Komentarz do artykułu 207 k.k., [w:] R. 
Stefański, Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz dostępny 
w wersji elektronicznej w SIP Legalis (dostęp: 05.01.2017 r.). 



312 
 

Czynność sprawcza polega na znęcaniu się fizycznym bądź 
psychicznym, które realizowane może być na wiele sposobów. Prze-
stępstwo to może zostać popełnione tak z działania jak i zaniechania. 
Podkreślić należy, iż przestępstwo to ma charekter skutkowy15. 

 
Przemoc psychiczna 
Przemoc psychiczna, podobnie jak przemoc fizyczna, może 

przybierać rożnorodną postać. Dokonywać może się między innymi 
poprzez dręczenie, nagabywanie, naśmiewanie, znieważanie, czy 
szydzenie. Przemoc psychiczna, co do zasady, uważana jest za mniej 
dolegliwą niż przemoc fizyczna, ale i ona może wywierać szereg 
negatywnych skutków w postaci niskiej samoceny, zaburzenia po-
czucia własnej wartości, stanów lękowych, depresji, w skrajnych 
przypadkach prowadząc ofiarę do targnięcia się na własne życie16. 

Należy podkreślić, że przemoc fizyczna i psychiczna bardzo 
często występują łącznie, wzajemnie się przeplatając. 

 
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie 
Można stwierdzić, że z przemocą wobec dzieci mamy do czy-

nienia od zarania dziejów. Małoletni przede wszystkim doświadczają 
zachowań przemocowych od ojców, na co jednoznacznie wskazuje 
statystyka17. Powyższe rodzić może wysoce negatywne skutki, po-
wodując m.in. problemy w uczeniu się, trudności w kontaktach z 
rówieśnikami, niską samoocenę, jak również błędne pojmowanie i 
odbieranie bodźców. W wyniku przeprowadzenia licznych kampanii 
społecznych wykazano, że ponad połowa polaków stosuje kary ciele-
sne wobec potomstwa. Przeważająca część dzieci z tych rodzin przy-
nała się do doznania licznych urazów np., w postaci zadrapań, czy 
siniaków. Wykazano również, że patologiczne zachowania dotykają 

                                                 
15 J. Kosonoga, op.cit. 
16 K. Korcz, Znęcanie się nad rodziną, 

https://portal.abczdrowie.pl/znecanie-sie-nad-rodzina (dostęp: 23.12.2016 r.). 
17 J. Różyńska, Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Niezbędnik nauczycie-

la, Warszawa 2013 r. (dostęp: 22.12.2016 r.). 
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zarówno rodzin charakteryzujących się wysokim statusem społecz-
nym jak i rodzin patologicznych18. 

 
Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie 
Jak obrazują statystyki, to głównie kobiety przede wszytkim są 

ofiarami przemocy domowej. Jak wskazuje E. Herzyk, aby zakoń-
czyć to zjawisko patologiczne jedynym dobrym i zarazem skutecz-
nym rowzwiązaniem dla kobiety jest rozstanie z jej oprawcą. Dlatego 
tak ważne jest, aby kobiecą śwadomość zmienić, w ten sposób, by: 

• uświadomić kobiecie, że może zmienić swoją sytuację 
zyciową,  

• zapewnić kobiecie odpowiednią pomoc psychologiczną, 
• zapewnić kobiecie warunki, które pozwolą jej na przeżycie 

bez męża, a zatem zagwarantować jej mieszkanie, oraz pomoc 
finansową19. 

 
Statystyka  
Jako, że od roku 2012 przeobrażeniu uległ system rejestracji 

danych statytsycznych, związanych z przemocą domową, zmienił się 
także sposób prezentacji przedmiotowych danych. Przedstawiona 
statytyka ma na celu zatem wskazanie działań, jakie zostały ujaw-
nione przez Policję w zakresie prowadzenia procedury Niebieskiej 
Karty, bez odniesienia się do działań innych, upoważnionych do 
zwalczania tego typu czynów podmiotów. 

 

Statystyka obrazująca skalę przemocy w rodzinie w Polsce w 2015 

Liczba wypełnionych 
formularzy „Niebieska 
Karta” 

75 495 
(w tym 61 133 wszczynających 
procedurę i 14 362 dotyczących 
kolejnych przypadków w trak-
cie procedury) 

                                                 
18 https://boleslawiec.eu/przemoc/index.php/pelnomocnik-ds-

uzaleznien/9-przemoc/29-przemoc-wobec-dziecka (dostęp: 12.12.2016 r.). 
19 http://www.kobieceserca.pl/kobieta-ofiara-przemocy-psychicznej/ 

(dostęp: 15.12.2016 r.). 
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Liczba wypełnionych 
formularzy „Niebieska 
Karta” 

75 495 
(w tym 61 133 wszczynających 
procedurę i 14 362 dotyczących 
kolejnych przypadków w trak-
cie procedury) 

Ogólna liczba ofiar 
przemocy 

97501 

Liczba ofiar - kobiet 69 376 

Liczba ofiar - mężczyzn 10 733 

Liczna ofiar - małolet-
nich 

17 392 

Ogólna liczba osób 
podejrzewanych o 
przemoc 

76 034 

Liczba podejrzewanych 
sprawców - kobiet 

5 244 

Liczba podejrzewanych 
sprawców - mężczyzn 

70 484 

Liczba podejrzewanych 
sprawców - nieletnich 

306 

Ogólna liczba podej-
rzewanych sprawców 
będących pod wpływem 
alkoholu 

48 841 

Podejrzewani sprawcy 
pod wpływem alkoholu 
- kobiety 

1 972 

Podejrzewani sprawcy 46 830 
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Liczba wypełnionych 
formularzy „Niebieska 
Karta” 

75 495 
(w tym 61 133 wszczynających 
procedurę i 14 362 dotyczących 
kolejnych przypadków w trak-
cie procedury) 

pod wpływem alkoholu 
- mężczyźni 

Podejrzewani sprawcy 
pod wpływem alkoholu 
- nieletni 

39 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-
rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html; (dostęp 6.01.2017 r.). 

 
Statystyka obrazująca skalę przemocy w rodzinie w Polsce w 

2014 r. 

Liczba wypełnionych 
formularzy „Niebieska 
Karta” 

77 808 
(w tym 63 467 wszczynających 
procedurę i 14 341 dotyczących 
kolejnych przypadków w trakcie 
procedury) 

Ogólna liczba ofiar 
przemocy 

105 332 

Liczba ofiar - kobiet 72 786 

Liczba ofiar - męż-
czyzn 

11 491 

Liczna ofiar - małolet-
nich 

21 055 

Ogólna liczba osób 
podejrzewanych o 
przemoc 

78 489 
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Liczba wypełnionych 
formularzy „Niebieska 
Karta” 

77 808 
(w tym 63 467 wszczynających 
procedurę i 14 341 dotyczących 
kolejnych przypadków w trakcie 
procedury) 

Liczba podejrzewa-
nych sprawców – ko-
biet 

5 301 

Liczba podejrzewa-
nych sprawców - męż-
czyzn 

72 791 

Liczba podejrzewa-
nych sprawców - nie-
letnich 

397 

Ogólna liczba podej-
rzewanych sprawców 
będących pod wpły-
wem alkoholu 

50 073 

Podejrzewani sprawcy 
pod wpływem alkoho-
lu - kobiety 

1 969 

Podejrzewani sprawcy 
pod wpływem alkoho-
lu mężczyźni 

48 055 

Podejrzewani sprawcy 
pod wpływem alkoho-
lu - nieletni 

49 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-
rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html; (dostęp 6.01.2017 r.). 
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Dokonując analizy skali zajwiska przemocy w rodzinie, głów-
nie z uwględnieniem roli mężczyzny, dokonano analizy statystyk 
policyjnych z 2014 i 2015 roku. Pomimo, że zauważalny jest mini-
malny spadek liczby ofiar przemocy w rodzinie, to nie można uznać, 
że jest to zadowalające, ponieważ skala zjawiska w dalszym ciągu 
pozostaje znacząca. Niezbędne jest zatem wdrażanie coraz to no-
wych mechanizmów przeciwdziałania zachowaniom przemocowym. 
Dokonując szczegółowego podziału na kobiety i małoletnich, jako 
osoby dotknięte przemocą domową, wskazać można, że w każdym z 
tych przypadków zauważalna jest tendencja spadkowa w stosunku do 
liczby ofiar przedmiotowego przestępstwa. 

 
Narzędzia wspomagające przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. 
Niebieska Karta stanowi ogół czynników i działań, które są 

podejmowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych 
zajmujących się osobami będącymi ofiarami przemocy w rodzinie. 
Docelowo Niebieska Karta może zostać założona przez Policję, 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz 
ośrodki pomocy społecznej. Zatem osobami, które mogą 
bezpośrednio udzielić pomocy ofiarom przemocy w rodzinie są: 
pracownik socjalny, pielęgniarka, ratownik medyczny, psycholog, 
policjant. Każda z tych osób w toku wykonywanych czynności 
zawodowych uznać może, że konkretna osoba potrzebuje pomocy w 
związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie i wówczas 
zobligowana jest do jej udzielenia. Podkreślić należy, że samo 
wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody ofiary 
przemocy. 

Szczegółowy tryb postępowania w związku z założeniem i 
prowadzeniem omawianego dokumentu określony został w ustawie o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”20. Procedura w konkretnym przypadku 

                                                 
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w spra-

wie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245). 
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wszczęta zostaje poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A, 
przez osobę zgłaszającą problem w rodzinie. Ofiara, która została 
dotknięta przemocą zapraszana jest na posiedzenie tak zwanego 
zespołu interdyscyplinarnego, podczas którego analizowana jest 
sytuacja rodziny i wypełniony zostaje formularz C. Na posiedzeniu 
za priorytet stawiane jest opracowanie indywidualnego planu 
pomocy rodzinie, w którym to uwzględnia się czynniki majce wpływ 
na patologiczne zachowania, jednocześnie przygotowuje się zakres 
przedsięwzięć, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy. 

Natomiast, osoba, w stosunku do której istnieje podejrzenie, że 
jest sprawcą przemocy w rodzinie, również jest zapraszana przez 
członków zespołu interdyscyplinarnego i w jej obecności 
wypełniony zostaje formularz Niebieska Karta D. W toku tych 
czynności, jeżeli wykazane zostanie, że sprawca ma problemy z 
alkoholem, przy czym nałóg warunkuje jego naganne postępowanie 
wobec rodziny, wówczas kierowany jest on do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sama Procedura 
Niebieskiej Karty zostaje zakończona dopiero wówczas, kiedy 
stwierdzony zostanie brak dalszego występowania przemocy w 
rodzinie. Uznaje się, że plan pomocy został zrealizowany. O 
powyższym powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze21. 

 
Wywiady bezpośrednie 
Podejmując próbę najpełniejszego odzwierciedlenia sytuacji 

osób będących ofiarami przemocy mężczyzny w rodzinie, w dniu 15, 
20, 22 grudnia 2016 r. zostały przeprowadzone wywiady bezpośred-
nie z osobami X, Y, Z z których każda była płci żeńskiej. Wiek roz-
mówczyń mieścił się w przedziale od 19 do 48 lat, co było warun-
kowane chęcią ukazania sytuacji dzieci jak i współmałżonka dozna-
jącego przemocy w rodzinie. Pytania nie miały charekteru przypad-
kowego, a zasadność ich zadawania powodowana była przede 
wszytkim analizą statystyk oraz lieratury przedmiotu w prezentowa-
nym zakresie. Cała rozmowa została przeprowadzano na podstawie 

                                                 
21 http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-

rodzinie/701765,Niebieska-Karta-procedura.html (dostęp: 22.12.2016 r.) 



319 
 

uprzednio skonstruowanej ankiety, zaś pytania dla każdej z osób 
były tożsame. 

Pyt. 1: Jakiego rodzaju przemocy doświadczyła Pani ze strony 
sprawcy?22 

X23: Ojciec traktował nas źle bił nas, poniżał. 
Po wypowiedzi uznać można było, że w w pierwszym przy-

padku do czynienia mamy zarówno z przemocą psychiczną jak i 
fizyczną. 

Y24: Tata karcił nas przez stawianie do kąta, zadawał nam sze-
reg wyczerpujących prac domowych. Mówił, że ma to nas uczyć dys-
cypliny. 

Wnioskując z wypowiedzi, w tym przypadku doszło do prze-
mocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. 

Z25: Mąż nigdy mnie nie uderzył, jednak prawie każdego dnia 
mówił, że go zdradzam, że bez niego nic nie znaczę, że nic nie umiem. 

W ostatnim przypadku doszło jedynie do przemocy psychicznej. 
Pyt. 2: Z jaką czestotliwością dochodziło do przemocy, czy 

miało to charekter incydentalny, sporadyczny, czy występowało 
przez dłuższy okres czasu? 

X: Trwało to całymi latami i trwa do tej pory, średnio 2-3 razy 
w tygodniu, czasami częściej. 

Y: Często, bardzo często. 
Z: Praktycznie zaraz po ślubie zauważyłam pierwsze sympto-

my zazdrości, prawdę mówiąc widziałam je jeszcze przed ślubem, ale 
byłam zakochana.  

Pyt. 3: Czy sprawca był pod wpływem alkoholu, środków odu-
rzających bądź innych używek? 

X: Tak, alkohol był w domu, tata często pił. 

                                                 
22 Przed zadaniem pierwszego z pytań sparwdzono, czy rozmówczyni 

odróżnia zakres pomiędzy pojęciem przemocy fizycznej, a przemocy psy-
chicznej. Żadna z osób, z którymi przeprowadzono rozmowy, nie była ze 
sobą spokrewniona. 

23 Pierwszą z rozmówczyń była dziewczyna wieku lat 19 – osoba ucząca sie. 
24 Druga osoba, z którą przeprowadzony został wywiad, miała 20 lat – 

studentka uczelni wyższej. 
25 Trzecia z osób odpowidających na pytania ankietowe miała 48 lat i 

wyższe wykształcenie.  
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Y: Nie było takiej sytuacji. 
Z: Mąż nigdy nie pił, może były ze dwie sytuacje, w których al-

kohol spotęgował jego negatywny stosunek względem mojej osoby. 
Pyt. 4: Czy podejmowała Pani kroki w celu zmiany swojej sy-

tuacji życiowej? 
X: Nic nie zrobiłam, wstydziliśmy się. 
Y: Ojciec jest jedyną osobą dostarczjącą nam źródeł utrzyma-

nia. Mama nie pracuje. 
Z: Nie kocham męża. 
Czy zna Pani instytucje lub programy wspierające osoby, które 

doświadczyły przemocy w rodzinie? 
X: Nie słyszałam, ale wiem że są. 
Y: Wiem, o czymś takim jak Niebieska Linia 
Z: Jestem świadoma ale nie zamierzam niczego zrobić ze swo-

ją sytuacją.  
 
Podsumowanie 
Sytuacja polskich rodzin jest niepokojąca. Analiza statytyk 

pokazuje ogromną skalę problemu występowania zjawiska przemocy 
w rodzinie. Należy podjąć konkretne przedsięwzięcia w celu jak 
najefektywniejszego przeciwdziałania temu zjawisku. Przede wszyt-
kim, nacisk powinien być położony na apekt szkoleniowy, głównie z 
uwagi na potrzebę zwiększania świadomości wśród społeczeństwa. 
Należy pokazać ofiarom, jak mogą walczyć ze sprawcami przemocy, 
którzy nie potrafią panować nad własnymi emocjami, atakując 
członków najbliższej rodziny, deprecjonując ich działania i nie licząc 
się z ich uczuciami. Wskazane byłoby również podjęcie działań o 
charakterze edukacyjnym, w celu uświadomienia najmłodszym, że 
nie powinni obawiać się zgłoszenia krzywdzących działań podejmo-
wanych wobec nich.  

 
Streszczenie 
Opracowanie ma na celu przedstawienie kwesti dotyczącej 

przemocy w rodzinie. Na samym początku wskazane zostaje, czym 
jest rodzina i jak ważne jest jej prawidłowe funkcjonowanie. Następ-
nie, skupiono się na przemocy mężczyzny wobec dziecka i żony, 
jako że jest to problem na szerszą skalę, niż ma to miejsce w przy-
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padku przemocy wobec mężczyzn. Dokonano także rozróżnienia 
rodzajów przemocy domowej. Następnie, wskazano narzędzia i pro-
cedury mające na celu zmniejszenie skali analizowanego zajwiska. 
W celu lepszego przybliżenia sytuacji pokrzywdzonych przestęp-
stwem znęcania, odwołano się do metody wywiadów bezpośrednich, 
przeprowadzonych z 3 rozmówczyniami. 

Słowa kluczowe: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, 
ofiara, przeciwdziałanie, rodzina 

 
Summary:  
The aim of the thesis is to present issues concerning domestic 

violence. At the beginning has been indicated, what family is, and 
how important is its properly functioning. Then, the focus was on 
violence against children and wives, as it is a problem on a wider 
scale than in the case of violence against women. There also diffe-
rentiate types of domestic violence were shown. Then, author indi-
cated tools and procedures designed to reduce the scale of the ana-
lyzed phenomenon. In order to better approximate the situation of 
victims of abuse, there were presented three direct interviews con-
ducted with three interlocutors. 

Keywords: physical violence, psychological violence, victim, 
prevention, family 
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Olga Smalej 
 

Program „Rodzina 500 plus”. Wydatki i opinie 
 
Wprowadzenie - o programie „Rodzina 500 plus” 
Program „Rodzina 500 plus” był jedną ze sztandarowych, 

przedwyborczych obietnic partii Prawa i Sprawiedliwości, który w 
znacznym stopniu przyczynił się do zwycięstwa w wyborach w 2015 
roku aktualnie rządzącego ugrupowania. Ustawa wprowadzająca 
nowe świadczenie wychowawcze została podpisana przez prezydenta 
Andrzeja Dudę 17 lutego 2016 roku. Program rozpoczął funkcjono-
wanie 1 kwietnia tego samego roku1. Do podstawowych celów reali-
zacji ustawy należy wsparcie finansowe rodzin wychowujących 
dzieci. Pieniądze pochodzące ze świadczenia mają pokryć koszty 
wychowania i zaspokajania potrzeb życiowych dzieci. Ponadto ce-
lem ustawy jest również zwiększenie dzietności Polaków, ponieważ 
aktualny współczynnik dzietności od lat utrzymuje się na poziomie 
niegwarantującym prostej zastępowalności pokoleń2. Niekorzystne 
trendy demograficzne są aktualnie istotnym problemem Polski, a 
także całej Europy. Dodatkowymi celami programu 500 plus jest 
poprawa ogólnej sytuacji materialnej rodzin polskich oraz ograni-
czenie ubóstwa i nierówności dochodowych. 

Ustawa przewiduje wypłacanie rodzinom wychowującym 
dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w kwocie 500 
zł na drugie i każde kolejne dziecko, a także na pierwsze dziecko w 
rodzinach, gdzie dochód nie przekracza 800 zł miesięcznie na osobę. 
W przypadku, gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne 
kryterium dochodowe zostaje zwiększone do kwoty 1200 zł w prze-
liczeniu na jednego członka rodziny. Pod uwagę brane są zarówno 
dochody uzyskiwane w kraju, jak i za granicą. Pieniądze na realiza-
cję programu pochodzą z budżetu państwa stanowiąc dotację celo-
wą3. Beneficjentami programu do końca listopada 2016 roku było 
                                                 

1 Program 500 plus, http://www.program500plus.pl, dostęp 5.01.2017. 
2 Zasady i warunki programu 500 plus, 

http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html, dostęp 5.01.2017. 
3 Ibidem. 
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3,79 mln dzieci poniżej 18 roku życia, co stanowi 55% ogółu dzieci 
w tym wieku w Polsce. Największa liczba beneficjentów programu 
zamieszkuje województwo mazowieckie4.  

Świadczenie mimo poparcia zdecydowanej większości Pola-
ków budzi również liczne kontrowersje. Obawy formułowane w 
stosunku do programu dotyczą między innymi tego, że program mo-
że przyczynić się do spadku zatrudnienia z uwagi na większą opła-
calność rezygnacji z dotychczas wykonywanej pracy zawodowej w 
przypadku niskich zarobków, które uniemożliwiają otrzymanie 
świadczenia przewyższając kryterium dochodowe5. Obawy te nie 
znajdują jednak swojego potwierdzenia w deklaracjach osób otrzy-
mujących świadczenie wychowawcze. Z badania przeprowadzonego 
przez CBOS wynika, że zaledwie 1% osób otrzymujących pieniądze 
z 500 plus zamierza zmniejszyć lub już zmniejszyło wymiar czasu 
pracy, a nikt nie zadeklarował chęci porzucenia pracy z powodu 
otrzymywania dodatkowych środków6. Choć należy zauważy, iż 
deklaracje często nie mają pokrycia w rzeczywistych działaniach. 
Respondenci odpowiadający na to pytanie mogli zataić prawdę lub 
obawiać się przyznania do porzucenia pracy na rzecz otrzymywania 
świadczenia. Przeciwnicy programu 500 plus wskazują również na 
zbyt wysokie koszty programu, przewyższające możliwości budżetu 
państwa. Twierdząc, że państwa po prostu nie stać na tak wysokie 
świadczenie przyznawane tak wielu osobom równocześnie. Istnieją 
również opinie mówiące o innych, ważniejszych potrzebach państwa 
niż wspomaganie rodzin, a także głosy krytyki dotyczące formy 
wsparcia w postaci bezpośrednich świadczeń pieniężnych. Z badań 
opinii społecznej wynika, że niemal połowa Polaków uważa, że 

                                                 
4 Rodzina 500 plus, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-
plus/art,8459,3-79-mln-dzieci-objetych-programem-rodzina-500-plus.html, 
dostęp 5.01.2017. 

5 Wypłaty z programu 500+ mogą ograniczyć zatrudnienie rodziców, 
http://finanse.wp.pl/kat,1033725,title,Wyplaty-z-programu-500-moga-
ograniczyc-zatrudnienie-rodzicow,wid,18496300,wiadomosc.html, 5.01.2017. 

6 Oto na co Polacy wydają pieniądze z 500+, 
http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Oto-na-co-Polacy-wydaja-pieniadze-
z-500,wid,18552296,wiadomosc.html, dostęp 5.01.2017. 
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świadczenie 500 plus będzie miało niekorzystny wpływ dla polskiej 
gospodarki, natomiast duża część opinii publicznej sądzi, że będzie 
miało ono korzystne oddziaływanie na społeczeństwo (78% Polaków 
przekonanych jest o korzystnym wpływie 500 plus na społeczeń-
stwo)7. W obliczu intensywnej dyskusji toczonej wokół programu, 
jego możliwych negatywnych i pozytywnych konsekwencji, warto 
zastanowić się nad aktualną opinią społeczną dotyczącą programu. 
Interesującym wydaje się również poznanie wydatków, na które 
pożytkowane są środki pochodzące ze świadczenia wychowawczego 
„Rodzina 500 plus”. 

 

Zastosowana metoda badawcza  
Celem artykułu jest analiza wydatków pochodzących ze świad-

czenia wychowawczego 500 plus oraz opinii na temat programu „Ro-
dzina 500 plus” na wczesnym etapie jego funkcjonowania. W artykule 
zastosowana została metoda badawcza jaką jest analiza danych zasta-
nych. Przeglądowi poddane zostały dotychczas przeprowadzone bada-
nia dotyczące wydatków z programu „Rodzina 500 plus” i opinii o ana-
lizowanym programie. Wykorzystane dane pochodzą z oficjalnych ra-
portów Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowanych w 2016 
roku na reprezentatywnych próbach Polaków. W poniższym tekście 
program „Rodzina 500 plus” będzie również określany skrótowym mia-
nem 500 plus oraz mianem świadczenia  

 

Wydatki z programu „Rodzina 500 plus” 
Dyskusje związane z programem „Rodzina 500 plus” bardzo czę-

sto dotyczą wydatkowania środków pochodzących ze świadczenia wy-
chowawczego przez rodziny otrzymujące pieniądze. Przeciwnicy pro-
gramu odwołują się do argumentu nieracjonalnego gospodarowania 
pieniędzmi z programu. Zarzuty dotyczą często obaw przed wydawa-
niem pieniędzy na alkohol lub inne używki, zamiast na polepszanie 
dobrobytu najmłodszych członków rodziny. W obliczu tej wątpliwości 
niezwykle istotne wydaje się przeanalizowanie wydatków finansowa-
nych ze środków pochodzących z programu „Rodzina 500 plus”. W 

                                                 
7 M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, Opinia publiczna o nowych rozwią-

zaniach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, CBOS, Warszawa 
2016, s. 3,5. 
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pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, kto w rodzinie dys-
ponuje środkami pochodzącymi ze świadczenia wychowawczego. 

 

Wykres 4 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
 

Według danych CBOS środkami pochodzącymi ze świadcze-
nia najczęściej dysponują oboje rodzice dziecka lub dzieci, na które 
świadczenie jest przyznawane – 54% badanych. Jednak zauważyć 
należy, że bardzo często świadczeniem dysponują jedynie matki – aż 
43% przypadków w porównaniu do 3% ojców indywidualnie dyspo-
nujących świadczeniem. Może być to spowodowane częstszym za-
rządzaniem budżetem domowym przez kobiety lub zdecydowanie 
większą ilością funkcjonujących w społeczeństwie samotnych matek, 
niż samotnych ojców. Matki mogą też częściej zarządzać pieniędzmi 
z 500 plus dlatego, że to przede wszystkim na ich barkach spoczywa 
opieka nad gospodarstwem domowym oraz wychowaniem dzieci, 
natomiast domeną mężczyzn w takim przypadku może być praca 
zawodowa (zgodnie z tradycyjnym modelem funkcjonowania rodzi-
ny, który nadal jest dość często praktykowany). 

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest wy-
datkowanie funduszy pochodzących z 500 plus.  

Wykres 5 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
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Według danych CBOS pieniądze pochodzące ze świadczenia, 
najczęściej - 45% przypadków - stanowią integralną część całości 
budżetu domowego rodziny, co oznacza, że nie są one wydzielane z 
budżetu domowego. Na konkretny cel pieniądze ze świadczenia 
przeznacza nieco ponad badanych. Część pieniędzy z całości budżetu 
domowego wydziela 21% badanych. Może to wskazywać, iż pienią-
dze pochodzące ze świadczenia dla niemal połowy polskich rodzin 
stanowią znaczącą kwotę przyczyniającą się do bieżącego utrzyma-
nia rodziny. Można przypuszczać, iż pieniądze nie wydzielone z 
budżetu pożytkowane są na bieżącą konsumpcję.  

Z drugiej strony warto zastanowić się nad pytaniem: Na jakie 
cele przeznaczane są wydzielane z ogólnego budżetu rodziny środki 
pochodzące z 500 plus? Poniższy Wykres 3 zawiera zestawienie 
odpowiedzi udzielonych na pytanie dotyczące przeznaczenia środ-
ków wydzielanych z budżetu domowego.  

 
Wykres 6 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
 

Okazuje się, że środki pochodzące ze świadczenia o przezna-
czeniu celowym najczęściej są lokowane w formie oszczędności. 27% 
badanych składa je na rachunku oszczędnościowym lub lokacie, a 
24% badanych dokonuje innego rodzaju oszczędności lub inwestycji. 
5% badanych za pieniądze ze świadczenia wykupiło polisę ubezpie-
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czeniową, a jedynie 1% respondentów inwestuje swoje pieniądze w 
akcje dążąc do powiększenia zasobów. Co ciekawe 16% badanych 
przeznacza pieniądze na kieszonkowe dla swoich dzieci, a 9% na 
opiekę nad dziećmi w postaci żłobka, przedszkola lub opiekunki. Owe 
9% stanowi raczej niewielką część osób, która zdecydowała przezna-
czyć środki ze świadczenia na dodatkową opiekę nad dzieckiem uła-
twiając sobie tym samym podjęcie zatrudnienia lub zwiększenie wy-
miaru godzin pracujących. Może to świadczyć o niskim pobudzaniu 
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej u obywateli w wyniku 
wprowadzenia świadczenia 500 plus. Co, jak wskazano powyżej, sta-
nowi częsty zarzut formułowany przeciwko programowi.  

Interesujące wydaje się także podjęcie refleksji nad wydatka-
mi, które w ogóle nie zostałyby poniesione, gdyby nie świadczenie 
pochodzące z programu „Rodzina 500 plus”. Wykres 4 przedstawia 
zestawienie takich wydatków. 

 

Wykres 7 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
 

Według analizowanych danych CBOS, okazuje się, że badani 
skłonni byli wskazywać takie kategorie, jak odzież – 31%, obuwie – 
29%, książki – 22%, czy wyjazdy wakacyjne – 22% jako wydatki, 
które nie zostałyby zrealizowane, gdyby rodzina nie otrzymała 
świadczenia wychowawczego 500 plus. Ponadto w dalszej kolejności 
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wskazywano również na zajęcia dodatkowe, wyjazdy szkolne, żyw-
ność, wyjścia rodzinne, leki, wizyty u dentysty, remonty mieszkań, a 
nawet spłatę zobowiązań finansowych, które mogły zostać zrealizo-
wane dzięki środkom pochodzącym z programu „Rodzina 500 plus”. 
Analizując kategorie przytoczonych wyżej wydatków można stwier-
dzić, że są to w dużej mierze wydatki pierwszej potrzeby oraz dobra 
podstawowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Leki, 
żywność, czy też spłata długów, które nie zostałyby zakupione lub 
spłacone, gdyby nie świadczenie wskazują, jak dramatyczna mogła 
być sytuacja materialna niektórych polskich rodzin przed otrzyma-
niem świadczenia wychowawczego. Pozostałe wydatki mogą wska-
zywać na poprawę dobrobytu rodziny w wyniku otrzymywania 
świadczenia wychowawczego. Dodatkowe wyjścia rodzinne, wyjaz-
dy wakacyjne czy remonty mieszkań wskazują na wzrost standardu 
życia rodzin otrzymujących dodatkowe pieniądze.  

W obliczu opisanych wyżej deklaracji osób otrzymujących 
świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” warto 
zastanowić się jakie znaczenie dla budżetu domowego rodziny mają 
pieniądze pochodzące ze świadczenia? Badani CBOS zostali popro-
szeni o wskazanie na siedmiostopniowej skali (od 1 do 7), gdzie 1 
oznaczało „nie ma żadnego znaczenia, a 7 „ma decydujące znacze-
nie” ważności świadczenia 500 plus dla ich budżetu domowego. 
Okazało się, że średnia ocen wyniosła 4,96, co jednoznacznie wska-
zuje na wysokie znaczenie świadczenia wychowawczego dla budże-
tów beneficjentów. Dodatkowo warto zaznaczyć, że 30% badanych 
wskazało, iż świadczenie ma dla ich rodzin decydujące znaczenie 
zaznaczając na skali liczbę 7. Można zatem przypuszczać, że świad-
czenie dla znacznej części beneficjentów jest podstawą utrzymania.  

Jak wynika z powyższych danych świadczenie pełni ważną ro-
lę dla utrzymania odpowiedniego standardu życia rodzin polskich. 
Interesującym wydaje się zatem poznanie opinii społecznej o samym 
programie „Rodzina 500 plus”, co stanowi przedmiot rozważań ko-
lejnego podrozdziału niniejszej pracy. 

 
Opinie o programie „Rodzina 500 plus” 
Każdy program rządowy ma swoich zwolenników i przeciw-

ników. Program „Rodzina 500 plus” był sztandarowym hasłem wy-
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borczym partii Prawa i Sprawiedliwości, która między innymi dzięki 
niemu wygrała wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 
2015 roku.  

 

Wykres 8 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
 

Według danych pochodzących z badania zrealizowanego tuż 
przed rozpoczęciem działania programu przez CBOS zdecydowana 
większość obywateli była skłonna popierać program. Sumując od-
powiedzi wyrażające poparcie zdecydowane i umiarkowane, okazuje 
się, że łącznie za programem opowiadało się 80% Polaków, w sto-
sunku do jedynie 15% osób zdecydowanie lub umiarkowanie sprze-
ciwiających się programowi „Rodzina 500 plus”. Niewiele osób 
również wyraziło niezdecydowanie w kwestii swojego nastawienia 
wobec świadczenia wychowawczego. Odpowiedź „Trudno powie-
dzieć” wybrało jedynie 5% badanych respondentów. Wskazuje to na 
niewielki stopień poczucia kontrowersyjności programu wśród opinii 
społecznej. Polacy w zdecydowanej większości popierają program. 

Poparcie dla programu wywnioskować można również podda-
jąc analizie bardziej szczegółowe pytania dotyczące 500 plus. CBOS 
zapytał swoich respondentów o to, co sądzą na temat samej kwoty 
500 zł przeznaczonej na jedno dziecko w rodzinie.  

Wykres 9 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
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Okazało się, że kwota 500 zł w opinii obywateli jest odpo-
wiednia – aż 65% badanych wskazuje taką odpowiedź. Za zbyt niską 
uważa ją 18% badanych, a za zbyt wysoką tylko 7% respondentów. 

Mimo, iż Polacy są przychylni programowi „Rodzina 500 
plus”, to raczej nie wierzą w realizację zakładanych celów programu.  

Wykres 10 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
 

Respondenci CBOS zostali zapytani o to, czy program 500 
plus przyczyni się do wzrostu dzietności w Polsce, co było zasadni-
czym celem jego realizacji. Niemal połowa Polaków uważa, że pro-
gram jedynie w niewielkim stopniu przyczyni się do wzrostu dziet-
ności w kraju, a aż niemal 30% badanych sądzi, że program nie bę-
dzie miał żadnego wpływu na poziom dzietności. Zaledwie 16% 
badanych jest skłonnych twierdzić, że świadczenie wychowawcze w 
istotny sposób przyczyni się do wzrostu dzietności.  

W podobnie pesymistycznym tonie wyrażane jest również 
przekonanie o długoterminowości programu „Rodzina 500 plus”. 

 

Wykres 11 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBOS 
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Respondenci zapytani o to, czy w kolejnych latach będą pie-
niądze na realizację programu w większości – 51% badanych - uwa-
żają, że takich środków nie będzie i „ten rząd lub kolejny wycofa się 
z realizacji programu”. Jedynie badanych uważa, że w przyszłych 
latach znajdą się pieniądze na dalsze wypłacania świadczenia, a pro-
gram będzie przez rząd traktowany priorytetowo i realizowany przez 
wiele lat.  

 
Podsumowanie 
Program „Rodzina 500 plus” spotyka się z poparciem zdecy-

dowanej większości Polaków. Środki pochodzące z programu przy-
czyniają się do poprawy standardu życia polskich rodzin. Pozwalają 
na pokrycie wydatków, które w przypadku braku świadczenia w 
ogóle nie zostałyby poniesione. Dla wielu rodzin świadczenie wy-
chowawcze ma decydujące znaczenie dla całości budżetu domowe-
go. Środki pochodzące ze świadczenia w dużej mierze pożytkowane 
są na bieżące utrzymanie rodziny. Jedynie niewielka część rodzin 
może sobie pozwolić na wydzielenie z budżetu domowego całości 
świadczenia i spożytkowanie go na konkretny cel w postaci oszczęd-
ności czy inwestycji. Bez wątpienia sytuacja materialna polskich 
rodzin dzięki programowi „Rodzina 500 plus” uległa poprawie. Ro-
dziny mogą sobie pozwolić na sfinansowanie dóbr i usług, z których 
do tej pory musiały rezygnować takich, jak na przykład wyjazdy 
wakacyjne, jak pisze M. Omyła-Rudzka „Wzrost odsetka gospo-
darstw domowych, z których dzieci wyjechały na wakacje, oraz spa-
dek znaczenia względów finansowych jako przyczyny rezygnacji z 
wyjazdów wypoczynkowych można wiązać z wprowadzeniem pro-
gramu Rodzina 500+.”8. Zwiększenie dobrobytu rodzin często niesie 
ze sobą polepszenie dobrostanu, co może być dodatkowym pozy-
tywnym efektem funkcjonowania programu. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań Polacy posiadają pozy-
tywną opinię na temat programu „Rodzina 500 plus”. Znaczna część 
społeczeństwa popiera program i jest zadowolona z kwoty 500 zł na 
dziecko. Jednak równocześnie Polacy zdają się nie do końca wierzyć 

                                                 
8 M. Omyła-Rudzka, Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarob-

kowa uczniów, CBOS, Warszawa 2016, s. 7. 
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w sukces programu i realizację zakładanych przez rząd celów. We-
dług większości respondentów udzielających odpowiedzi w analizo-
wanych w niniejszym tekście badaniach program nie jest przedsię-
wzięciem długookresowym i wkrótce zabraknie pieniędzy na jego 
dalszą realizację. Ponadto według przewidywań obywateli nie będzie 
miał on dużego wpływu na wzrost dzietności w kraju. Mimo, iż opi-
nie o programie są pozytywne, to jednak Polacy obawiają się znie-
sienia programu w przyszłości. Obawy Polaków wydają się nie być 
bezpodstawne, ponieważ już w kilka miesięcy po rozpoczęciu funk-
cjonowania programu do obywateli docierają sygnały o możliwych 
przyszłych zmianach w programie. O zapowiadanych zmianach 
przeczytać można na przykład w artykułach „Zmiany w programie 
"Rodzina 500+"? Elżbieta Rafalska zapowiada przegląd sztandaro-
wego programu PiS”9 lub „W budżecie będzie za mało o 10 mld zł. Z 
programu 500+ zrobi się 250+?”10 i wielu innych. Jednak przytoczo-
ne przykłady artykułów można uznać jedynie za spekulacje dzienni-
karskie, ponieważ oficjalnie nie podano żadnych informacji na temat 
możliwości likwidacji programu, bądź planowanej zmiany wysoko-
ści świadczenia.  

Program „Rodzina 500 plus” niewątpliwie zmienił samo po-
strzeganie świadczeń otrzymywanych ze skarbu państwa. Dotych-
czas otrzymywanie świadczenia socjalnego wiązało się z negatyw-
nym postrzeganiem społecznym. Rodziny otrzymujące wsparcie 
finansowe państwa postrzegane były jako nieporadne życiowo, o 
niskim statusie społecznym. Obecnie otrzymywanie pomocy finan-
sowej płynącej ze skarbu państwa jest powszechne i w większości 
przestało być kojarzone pejoratywnie. Przemianie uległo myślenie o 
powinności państwa względem pomocy rodzinom. Dziś dominuje 
pogląd, iż państwo powinno wspierać wszystkie rodziny wychowu-

                                                 
9 Zmiany w programie "Rodzina 500+"? Elżbieta Rafalska zapowiada 

przegląd sztandarowego programu PiS 
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/przeglad-programu-
rodzina-500-zmiany-w,31,0,2229279.html, dostęp 05.01.2017. 

10 W budżecie będzie za mało o 10 mld zł. Z programu 500+ zrobi się 
250+?, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/deficyt-
budzetowy-beata-szydlo-500-plus,195,0,2230723.html, dostęp 05.01.2017. 
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jące dzieci, a nie tak, jak miało to miejsce dotychczas, tylko te w 
wyjątkowo trudnej sytuacji. 

Niespełna rok funkcjonowania programu wydaje się zbyt krót-
kim okresem na wyciąganie wniosków dotyczących jego efektywno-
ści. Skuteczność programu „Rodzina 500 plus” będzie z pewnością 
zależała między innymi od tego, czy stanie się on trwałym elemen-
tem systemu wspierania rodzin w Polsce oraz na co w przyszłości 
będą pożytkowane fundusze płynące z programu. 

 

Streszczenie  
Program „Rodzina 500 plus” jest niezwykle istotnym narzę-

dziem wspierania polskich rodzin. Mimo krótkiego czasu funkcjo-
nowania z programu skorzystało już 3,79 mln dzieci. Świadczenie 
mimo poparcia zdecydowanej większości Polaków budzi również 
liczne kontrowersje. Artykuł skupia uwagę na wydatkowaniu pienię-
dzy pochodzących ze świadczenia 500 plus, a także na analizie opinii 
społecznej dotyczącej programu. Dane wykorzystane w opracowaniu 
pochodzą z oficjalnych raportów Centrum Badania Opinii Społecz-
nej z 2016 roku. 

Słowa kluczowe: program „Rodzina 500 plus”, rodzina, wydatki 
 

Summary 
The "Family 500 plus". Expenses and opinions 
The "Family 500 plus" is an extremely important tool for pro-

moting Polish families. Despite the short time of operation, the pro-
gram has already taken advantage of more than 3 million children. 
The provision, despite the support of the vast majority of Poles, 
raises also numerous controversies. The article focuses the attention 
to spending money derived from the provision of 500 plus, as well as 
on the analysis of public opinion on the program. The data used in 
the study come from official reports Public Opinion Research Center 
from 2016 year. 

Keywords: "Family 500 plus", family, expenses 
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